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CIRCUITOS PELA EUROPA, MARROCOS E FLUVIAIS

Wamos
Circuitos,

antes, Pullmantur Circuitos.

Um circuito é muito mais que uma viagem. Um circuito
é adentrar na história das cidades mais legendárias
da Espanha, passear pelo exótico Marrocos, visitar
os monumentos mais importantes da Velha Europa e
desfrutar da gastronomia mais variada.
Um circuito é uma experiência vital e inesquecível
naqueles lugares com os quais todos temos sonhado.
Nós, da Wamos Circuitos, realizamos a programação
dos circuitos mais completos desde 1967. Desde
então, milhares de pessoas têm depositado sua
confiança em nós. Por isso, seguimos trabalhando
na criação da viagem certa para cada um dos
nossos passageiros, oferecendo um roteiro adaptado
às suas necessidades. Garantimos uma viagem
totalmente segura, despreocupada, com muitas
visitas exclusivas, os melhores profissionais em cada
destino e assistência 24 horas.
Porque o que realmente importa é você. A Wamos
Circuitos faz parte de um grupo turístico, WAMOS,
que nasceu em 2014 da união das companhias
Pullmantur Air, Pullmantur Caribe e Pullmantur
Circuitos, entre outras.
É com muito orgulho que, em 2017, completamos
50 anos trabalhando diariamente na organização de
viagens.
Uma equipe de 1.300 funcionários e uma frota de 6
aeronaves, 5 Jumbos 747-400 e um 1 Airbus 330,
para oferecer a nossos clientes o melhor serviço e
garantia.
NÓS SOMOS OS MESMOS E NOSSAS EQUIPES
SEMPRE NOS FIZERAM DIFERENTES.

Vamos?

Férias na Europa

Valores que marcam a nossa trajetória

Esta é uma programação completa para conhecer de perto todos os
recantos do velho continente e do Marrocos. Você só precisa escolher seu
destino e sua opção de viagem. Nós cuidamos do resto.

EXPERIÊNCIA

CIRCUITOS PELA ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS
Mais de 60 itinerários diferentes pela Península Ibérica e no exótico
Marrocos, com início em Madri, Costa del Sol, Tânger, Barcelona e Lisboa.

CIRCUITOS PELA EUROPA
Uma programação de mais de 100 circuitos para conhecer em primeira mão
as cidades mais belas e históricas da Europa. Com diferentes alternativas
para começar e terminar sua viagem em diversas cidades; você pode
optar por Madri, Lisboa, Paris, Londres, Amsterdã, Viena, Berlim, Frankfurt,
Munique, Milão, Veneza e Roma.

OPÇÕES DE VIAGEM COM ITINERÁRIOS PELA EUROPA
SÉRIE ECONÔMICA: Para aqueles que querem viajar com todas as garantias, o
conforto e os serviços básicos de um circuito a um preço mais baixo.
SÉRIE TURÍSTICA: Para os viajantes que procuram a melhor relação
qualidade-preço em sua viagem
SÉRIE CLÁSSICA: Uma seleção de roteiros pensada para atender as
expectativas dos viajantes mais exigentes.

Programamos nosso primeiro circuito há mais de 45 anos. Desde então,
milhões de pessoas têm confiado em nossos serviços para desfrutar de
suas férias.

EQUIPE
A Wamos Circuitos é formada por uma grande equipe de mais de 100
pessoas que trabalham diariamente em cada um dos destinos para garantir
a melhor programação, o melhor serviço e a melhor relação qualidadepreço em todos os nossos roteiros.

ESPECIALIZAÇÃO
Ser o melhor acompanhante para viajar em circuito pela Europa e no Marrocos
sempre foi nosso principal objetivo. Por esta razão, hoje podemos oferecer uma
programação esmerada que não descuida de nenhum detalhe para concretizar
tudo o que você espera conhecer e desfrutar durante sua viagem.

EXCLUSIVIDADE
Programamos todos os circuitos exclusivamente para passageiros da
América Latina, proporcionando um ambiente acolhedor e amigável para
você em todos os nossos serviços.

EUROPA EM SUAS MÃOS

EXCELÊNCIA

Para descobrir todos os recantos das principais cidades europeias sem
preocupações, selecionando o hotel de sua preferência. Traslados, visitas e
excursões, como sempre, à sua medida.

Entre os diversos objetivos da Wamos Circuitos, um dos mais importantes é
o de oferecer a mais alta qualidade a um preço imbatível. Deste modo você
poderá desfrutar ainda mais da experiência.

PAÍS POR PAÍS
Diferentes países. Diversas opções de viagem. Para aqueles que não se
conformam com uma simples visita, oferecemos uma seleção de programas
para conhecer cada país detalhadamente.

CIRCUITOS FLUVIAIS
Uma maneira diferente de fazer um circuito pela Europa: desfrutando de
um cruzeiro. Sem precisar mudar de hotel e arrumar as malas no meio da
viagem. Você acorda todos os dias com uma vista diferente, descobrindo
novos lugares e monumentos. Embarque em um circuito fluvial!

Simbologia

MP Espc.

MEIA
PENSÃO

JANTAR

MEIA PENSÃO
ESPECIAL

EXCURSÕES
OPCIONAIS

PENSÃO
COMPLETA
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Exc. Opc.

Vantagens Wamos Circuitos.
Viajar com garantia
SAÍDAS GARANTIDAS
Em todos os nossos circuitos garantimos a saída de seu grupo e se, em
casos excepcionais, o mínimo de participantes requerido não for atingido,
garantimos outro circuito similar na mesma data ou em data muito próxima
à escolhida.

CONFIRMAÇÃO IMEDIATA
Adeus às esperas desnecessárias. Com o nosso sistema on-line de confirmação
imediata, sua operadora poderá fazer a reserva instantaneamente, recebendo
a confirmação imediata para todos os nossos circuitos pela Europa, podendo
emitir a documentação com todas as informações necessárias para a sua
viagem.

FLEXIBILIDADE
Escolha a companhia aérea e da data de voo que quiser. Em função da chegada
ou saída de seus voos, podemos adaptar a sua estadia em Madri distribuindo as
noites de hotel e a visita à cidade no início ou no fim da viagem, ou acrescentando
as noites adicionais que você precisa em qualquer uma das cidades de início ou
fim do circuito (consulte o preço de noites extras na página 7).

TAXAS TURÍSTICAS INCLUSAS
CRUZEIRO

Sem surpresas. As taxas de estadia turística nas cidades que assim o
requeiram estão inclusas em todos os nossos circuitos.

Clientes brasileiros wamos circuitos
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.

Um circuito, muito mais que uma viagem
DOCUMENTAÇÃO PARA SUA VIAGEM
Seu agente de viagens vai entregar a você toda a documentação, incluindo
os serviços contratados para cada dia, o nome dos hotéis onde você ficará
hospedado e os telefones de contato de nosso representante em sua cidade
de chegada.

TRASLADO E ASSISTÊNCIA
Quase todos os nossos programas incluem os traslados aeroporto-hotelaeroporto e, dependendo do serviço contratado, a assistência de nossos
representantes na saída do desembarque, depois de passar pelo controle
de passaportes e de bagagens, ou diretamente no momento de sua chegada
no hotel. Eles vão ajudá-lo a esclarecer todas as suas dúvidas e informá-lo
sobre o horário de encontro com seu grupo e o guia acompanhante durante
a viagem.

HOTÉIS
Selecionamos os hotéis que melhor se adaptam a cada itinerário,
procurando sempre a melhor relação qualidade-preço, uma boa localização
e um nível de serviços e conforto de acordo com sua categoria.

TRANSPORTE
Dispomos de uma moderna frota de ônibus com janelas panorâmicas, ar
condicionado, poltronas reclináveis e equipamento audiovisual com a mais
recente tecnologia. Os veículos são dotados dos mais modernos sistemas de
segurança e submetidos antes de cada saída a rígidos controles e revisões.
Nossos motoristas possuem experiência comprovada no transporte de
passageiros, cumprindo sempre a normativa europeia em termos de
segurança no transporte, particularmente no que se refere aos tempos de
condução e de descanso.
Agora, para toda a nossa programação na Espanha e na Europa, Wi-Fi
GRÁTIS durante os traslados.

BAGAGENS
Nas viagens de ônibus é possível transportar uma mala grátis 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.

GUIAS ACOMPANHANTES
Na Wamos Circuitos contamos com uma equipe de guias experiente e
qualificada, o que nos permite garantir que, em cada circuito, haverá 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 sua viagem, inclusive durante o seu tempo livre.
Para grupos com menos de 20 pessoas, o trajeto total ou parcial será feito
por um motorista-guia falando espanhol.

A MELHOR GASTRONOMIA
Saboreie a gastronomia típica de cada país. Nossos experientes guias irão
orientá-lo com alternativas diferentes, adaptadas a todos os gostos e níveis
econômicos. Tanto na Espanha como em Portugal, em virtude da rica e
variada oferta gastronômica, somente oferecemos estadias nos hotéis em
regime de alojamento e café da manhã, para que você possa desfrutá-la
com total liberdade. No restante da Europa, oferecemos jantares opcionais,
exceto em Madri.

MEIA PENSÃO ESPECIAL
Em alguns circuitos você também vai desfrutar de um pacote especial
de almoços típicos com bebida inclusa, além de uma visita e um jantar
animado por grandes Tenores.

VISITAS
Todas as visitas incluídas em nossos itinerários são divertidas, agradáveis e
contam com a presença de guias locais falando espanhol, com credenciado
conhecimento sócio-cultural.

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.

EXCURSÕES OPCIONAIS
Além do que já está incluso em sua viagem, oferecemos um programa
completo de excursões complementares (opcionais) exclusivas para todos
os participantes do grupo, saindo de nosso próprio hotel, na companhia de
guias locais experientes falando espanhol, que irão ampliar o conhecimento
dos lugares visitados.

MEIA PENSÃO OPCIONAL
Agora, como novidade em nossos circuitos na Europa, você vai poder fazer
sua viagem em Meia Pensão durante todo o percurso, exceto em Madri.
Em cada itinerário, você pode conferir o suplemento correspondente aos
jantares que fazem parte de cada roteiro. Ocasionalmente, os jantares
podem ser compensados por um almoço, seja porque o programa assim o
exige, ou seja porque você decide participar de uma de nossas excursões
opcionais organizadas exclusivamente para os nossos clientes esta noite.

GORJETAS
Incluímos gratificações ou taxas de serviço nos restaurantes em todos os
nossos programas.

VIAGENS PERSONALIZADAS PARA GRUPOS ESPECIAIS
Programas turísticos, viagens de incentivo para empresas, organização
de eventos, peregrinações, programas com caráter religioso ou itinerários
especiais para comemorações dos quinze anos.
Na Wamos Circuitos contamos com um departamento especializado na
organização e operação de roteiros personalizados para grupos especiais.

Promoções
120$ DESCONTO DE COMPRA ANTECIPADA
Reserve sua viagem com mais de 60 dias de antecedência para obter até 120
USD de desconto em sua reserva. Consulte as condições em seu itinerário.

DESCONTO 5% MAIORES DE 65 ANOS
5% de desconto sobre o preço publicado por pessoa em quarto duplo para
todas as pessoas com idade acima de 65 anos.

DESCONTO 5% TERCEIRA PESSOA
Quando viajam 3 pessoas, a terceira tem direito a 5% de desconto sobre o
preço do circuito ao dividir quarto duplo.

CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ 2 ANOS INCOMPLETOS
Crianças até 23 meses viajam gratuitamente, dividindo assento com um
adulto. Não inclui despesas de berço ou alimentação que possam ocorrer,
que devem ser pagas diretamente nos hotéis pelos pais.

DESCONTO DE 25% CRIANÇAS DE 2 A 11 ANOS
Todas as crianças de 2 a 11 anos têm direito a um desconto de 25% sobre
o preço do circuito, viajando na companhia de dois adultos e dividindo o
mesmo quarto.

FAMÍLIAS MONOPARENTAIS
Em nossos circuitos, das páginas 18 a 127, as famílias monoparentais
formadas por um adulto e um menor sob sua responsabilidade também
podem acomodar-se em quarto duplo e desfrutar do desconto de 25%
para crianças de até 11 anos. Nota: Os descontos por idade se aplicam em
função da idade do passageiro na data de início do circuito. Nossa equipe
poderá solicitar um documento que justifique a aplicação do desconto.

QUARTO DUPLO A DIVIDIR
Se você vai viajar sozinho/a, mas deseja compartilhar um quarto duplo com
outra pessoa do mesmo sexo, nós garantimos essa possibilidade e sem
suplemento para os circuitos das páginas 18 a 127. Confirmação garantida
em até 7 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.
*Estes suplementos não são cumulativos. Para obter mais informações, consulte seu
agente de viagens.
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A segurança de viajar
com a Wamos
SEGURO DE ASSISTENCIA EM VIAGEM

Incluso
Toda a nossa programação inclui seguro de assistência em viagem
com a Mapfre, que garante a cobertura dos principais incidentes
que possam ocorrer. As apólices de seguro subscritas entre a
Wamos Circuitos e a Mapfre incluem, entre outros, a cobertura
exigida pelos estados-membros aderentes ao Espaço Schengen
para a concessão de vistos, despesas médicas, repatriamentos, etc.

Telefone de assistência

Se estiver na Espanha: 902 204 060
Se estiver em Outro País: +34 91 5811823
Atendimento 24 horas
para a Espanha e outros países

DETALHE - RESUME
A TITULO INFORMATIVO DAS GARANTIAS DAS APOLICES
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
Danos à bagagem despachada
Demora na entrega / Bagagens despachadas / Mais de 6 horas

***

Até 1.000€

***

600€

Até 60€

***

60€

Até 120€

***

ILIMITADO

INCLUSO

***

***
***

Até 30.000€
Até 30.000€

***
***

***
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:
- Despesas de deslocamento.
- Despesas de estadia.

ILIMITADO
***
***

ILIMITADO
75€ dia, limite 750€

***
***
***

Retorno do segurado por hospitalização e/ou falecimento de familiar não segurado

***

ILIMITADO

***

Retorno antecipado por sinistro grave no domicílio residencial ou profissional

***

ILIMITADO

***

Transmissão de mensagens urgentes

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Envio de medicamentos

ILIMITADO

ILIMITADO

***

30€ dia, limite 300€

75€ dia, limite 750€

***

Responsabilidade Civil Privada

***

Até 120.000€

***

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

***

INCLUSO

***

Localização de bagagens e itens pessoais
2-ACIDENTES.
Acidentes no meio de transporte:
- Morte
- Invalidez
3-ASSISTÊNCIA PESSOAL.
Despesas Médicas, Cirúrgicas e Hospitalização:
- Por despesas incorridas por doença ou acidente fora de seu país de residência habitual

Despesas de prolongação da estadia no hotel por doença ou acidente
4-RESPONSABILIDADE CIVIL.

5-TAXAS DE CANCELAMENTO DE VIAGEM.
Despesas por cancelamento da viagem.

***

Até 2.500€

6-ATRASOS.
Perda de conexões por atraso do meio de transporte aéreo contratado
PREÇO POR PESSOA E VIAGEM IMPOSTOS INCLUSOS

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
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***

Até 300€

***

INCLUSO

27 $ USD

34 $ USD

REEMBOLSOS:

Os pedidos de reembolso devem ser encaminhados diretamente
para a MAPFRE (chamada prévia ao telefone 34 91 581 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

FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS
Em virtude da magnitude dos congressos, feiras ou eventos
realizados em diferentes cidades europeias e dos bloqueios
de hotéis feitos por seus organizadores, não podemos
garantir, no final da edição deste folheto, que a hospedagem
nas cidades e nas datas indicadas coincida com o hotel
previsto ou os alternativos mencionados, sendo possível, em
certos casos, que a estadia seja feita fora da cidade.
A classificação dos hotéis refletida neste folheto corresponde
à classificação oficial desses estabelecimentos nos termos
da legislação vigente do país.
Além disso, a meia pensão pode ser fornecida nos mesmos
estabelecimentos onde se pernoita ou em outros, de
diferentes tipos e categorias, tais como restaurantes, etc.
NOTA: Se houver mais de um ônibus para a mesma saída,
os hotéis podem variar, mas serão sempre similares aos
publicados.

BARCELONA
F1

19/24 Mai.

1º/02 Jun.

International Trademark Association Annual Meeting 2017
XI Congreso de la Asociación Española para el estudio de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria - AEETCA 2017
14th European Sea Ports Conference. ESPO 2017

26 Jun./1º Jul.

ESMO 19th World Congress on Gastrointestinal Cancer

25/30 Ago.

ESC Congress. Congreso de Cardiologia

02/06 Set.

International Epilepsy Congress

07/10 Set.

EURETINA Congress

22/27 Set.

Congreso Internacional de Aviación WORLD ROUTES
13th Conference of the International Committee for the Conservation
of Mosaics - ICCM 2017
EUG Week Barcelona

13/20 Out.
27 Oct./1º Nov.

FÁTIMA
(PORTUGAL)
12/13 Mai.

ERA-EDTA

23 Jun./02Jul.

MADRID WORLD PRIDE 2017 (Orgullo Gay Aniversario)

14/17 Jun.

Congreso Anual EULAR

20/25 Jun.

EHA. Congreso de Hematologia

29 Ago./1º Set.

FDI. Anual World Dental Congress

08/12 Set.

Congreso Médico ESMO

05/10 Out.

Congreso Internacional Médico "EAO"

18/20 Out.

FRUIT ATTRACTION (Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas)

LONDRES
25/27 Abr.

ISC BR London 2017. Feira da Pedra Natural

Mai.

FA Final Cup

04/07 Mai.

British International Motor Show

17/20 Mai.

Museum and Heritage Show

23/27 Mai.

Chealsea Flowers Show

10/26 Jun.

Pride in London

17 Jun.

Trooping the Color (Queens Birthday Parade)

03/16 Jul.

Wimblendon Lawn Tennis Championships 2017

21/23 Jul.

Silverstone Classic

27/28 Ago.

Notting Hill Carnival

Set.

London Design Festival

15/19 Set.

September London Fashion Week

BORDEAUX

12/14 Mai.
24/26 Mai.

MADRID
02/06 Jun.

Centenário das Aparições da Virgem Maria

LISBOA
11 Set.

EASD

09 Out.

ESCRS

19 Mar. 2018

EBMT

17/22 Jun.

Vinexpo

AMSTERDÃ
16 Abr.

EASL Congress (The International Liver congress)

28 Abr./1º Mai.

LABOUR

15/17 Mai.

PLMA

02/04 Jun.

PENTECOST

25/27 Jun.

EAN Congress (3rd Congress of the European Academy of Neurology)

17/19 Set.

IBC Congress

04/06 Fev. 2018

IS EUROPE

FRANKFURT
11 Mai.

Techtextill

16 Mai.

IMEX

12/14 Set.

IAA Press Days

10 Out.

Book Fair

12 Out.

Buchmesse

20 Mar. 2018

Light & Building

GRANADA
24/29 Out.

Congresso SEMERGEN

“Noites extras”
Você pode prolongar sua estadia em todos os nossos
circuitos. Nós faremos o possível para confirmar o mesmo
hotel onde você estará hospedado durante o tour.
Se a qualquer momento não for possível oferecer o mesmo
hotel, iremos fornecer outro da mesma categoria, bem como
o traslado entre o hotel do circuito e o da noite adicional,
como cortesia.
Só podemos confirmar um máximo de 2 noites extras
no momento da reserva, tanto no início como no fim da
viagem, sendo possível acrescentar mais noites mediante
solicitação.
Durante esta extensão, você também vai se beneficiar
gratuitamente de nossa cobertura de assistência em viagem.
Indicamos a seguir os preços em USD por noite e por pessoa
em regime de alojamento e café da manhã nas principais
cidades de nossa programação, em quarto duplo, válidos por
um período máximo de duas noites no início ou no fim da
viagem.
*Estes preços não se aplicam aos passageiros que dividem
quarto.
*Os preços publicados não são válidos em datas que coincidem
com feiras, congressos ou eventos excepcionais.

Preços por pessoa em USD (alojamento e café da manhã)
SÉRIE ECONÔMICA E TURÍSTICA +
CATEGORIA “T”
MADRI
BARCELONA
LISBOA / FRANKFURT
PARIS / LONDRES / ROMA
AMSTERDÃ / VIENA
BERLIN / VENECIA
MUNIQUE / MILAN

SÉRIE CLÁSSICA +
CATEGORIA “C”
MADRI
BARCELONA
LISBOA / FRANKFURT
PARiS / ROMA
LONDRES
AMSTERDÃ
VENEZA
MILÃO
ZURIQUE

QUARTO
DUPLO

SUPL.
SINGLE

65$
85$
60$
105$
85$
75$
90$

40$
55$
45$
85$
60$
70$
65$

HABITACIÓN
DOBLE

SUPL.
SINGLE

80$
145$
75$
125$
185$
95$
95$
105$
115$

50$
70$
55$
105$
110$
75$
65$
75$
110$

Desconto de 5% para a terceira pessoa dividindo
quarto duplo
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Excursões opcionais para comprar antes de viajar.
madri · paris · londres · roma · innsbruck · berlim · praga
El mejor servicio e garantía de calidad también en todas nuestras excursiones opcionales.
Para poder completar la experiencia en nuestros circuitos disponemos de una oferta de excursiones adaptada a nuestros viajeros, e impartidas por el equipo de guías oficiales que tenemos en las ciudades visitadas.
Contrata tu paquete de excursiones con antelación reservando hasta 30 dias antes del comienzo del circuito en tu agencia de viajes.
MADRI
Toledo Meio dia
Visita a esta cidade-museu que foi a capital do país
e é uma das mais antigas da Europa. Declarada
Patrimônio Mundial pela UNESCO, Toledo possui
magníficos exemplos de arquitetura de distintas
épocas: árabe, judaica e católica.
Na chegada, visita panorâmica e passeio pela
cidade para admirar suas ruas e monumentos:
exterior da catedral e a Igreja de São Tomé (onde
se encontra o “Enterro do Conde de Orgaz”, obra-prima de El Greco), o convento de São Domingos,
o Antigo (onde se encontra o túmulo 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”: incrustação 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. Sairemos 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, contemplando os magníficos monumentos históricos que adornam suas
margens e ilhas, unidas entre si por uma sucessão de belas pontes. O passeio termina no mesmo
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embarcadouro, onde o guia local estará aguardando para dar início à visita panorâmica, na qual poderemos fazer as seguintes paradas que não são
permitidas durante o dia: Trocadero, Place Vendôme, Prefeitura e Arco do Triunfo. 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 teve origem
na época dos romanos, conhecida como “The
City”, atual distrito financeiro onde se concentra
a arquitetura mais vanguardista da cidade, com
edifícios de Norman Foster, Adrien D.Smith, etc.
Visitaremos a catedral de St. Paul, na margem
oposta do rio Tâmisa, para admirar a melhor vista da famosa Torre de Londres e da fortaleza de
mesmo nome, onde Ana Bolena, esposa de Henrique VIII, morreu decapitada. Vamos fazer uma
agradável caminhada pelos cais e desfrutaremos
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 faremos a visita a pé. Veremos a “Fontana di Trevi”, conhecida mundialmente pelo ritual

de jogar três moedas; o Panteão, um dos edifícios
mais grandiosos da antiguidade, onde se encontra
o túmulo do primeiro rei da Itália, Vítor Emanuel II;
e a “Piazza Navona”, onde podemos contemplar 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. Seguiremos 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 tiroleses, desde vistosas roupas coloridas e
chapéus de lã, até o mundialmente famoso cristal
Swarovski.

BELLE EUROPE / FANTÁSTICA EUROPA
BERLIM

BERLIM NOTURNA

INNSBRUCK

VISITA À CIDADE

PRAGA

PRAGA NOTURNA - O CAMINHO REAL

EUROPA TRADICIONAL / PANORAMA EUROPEU

BERLÍN
Berlim noturna
Saída de ônibus do hotel em direção ao monumento do Soldado Soviético, Coluna da Vitória,
Portão de Brandemburgo, Parlamento, para continuar em direção à Filarmônica, 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, para ter uma visão de como era cidade, quando estava dividida.
PRAGA
Praga noturna · O caminho real
Começamos a visita passando pelo Santuário de
Loreto 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
bela ponte, 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.

PARIS

ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

LONDRES

CITY E PUB TOUR

ROMA

ROMA BARROCA

EUROPA VIVA
PARIS

ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

INNSBRUCK

VISITA À CIDADE

ROMA

ROMA BARROCA

EUROPA MONUMENTAL / EUROPA MÁGICA
PARIS

ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

LONDRES

CITY E PUB TOUR

ROMA

ROMA BARROCA

LENDAS DA EUROPA / PAISAGENS DA EUROPA
PARIS

ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

INNSBRUCK

VISITA À CIDADE

PRAGA

PRAGA NOTURNA - O CAMINHO REAL

ROMA

ROMA BARROCA

ESSÊNCIA EUROPEIA / EUROPASIÓN
MADRI

TOLEDO MEIO DIA

PARIS

ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

ROMA

ROMA BARROCA

Adultos

130$
Adultos

180$
Adultos

180$
Adultos

180$
Adultos

220$

Adultos

200$

Crianças

(+4-12 anos)

95$
Crianças

(+4-12 anos)

135$
Crianças

(+4-12 anos)

135$
Crianças

(+4-12 anos)

135$
Crianças

(+4-12 anos)

150$
Crianças

(+4-12 anos)

140$

Preços por pessoa em dólares. Os pacotes de excursões não podem ser divididos nem alterados.
Se uma excursão não atingir o número mínimo de participantes necessário para sua realização,
você será informado sobre o cancelamento por nosso guia.
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ESPANHA,
PORTUGAL
E MARROCOS
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 no exótico Marrocos, para você escolher a que mais
combina com seus desejos ou possibilidades econômicas,
com início na Costa del Sol ou em Tânger.
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.

CIRCUITOS INICIO EM MADRI

__________________________________________________________

Incluem:
Traslado, visita panorâmica
e alojamento em Madri

10

Duração

Fim

Saída da
América

Página

Madri - Andaluzia - Costa del Sol
- Marrocos

16 dias

Madri

Dom.

21

Madri - Andaluzia - Costa
Mediterrânea - Barcelona

13 dias

Madri

Sáb.

20

Madri - Salamanca - Portugal Andaluzia

13 dias

Madri

Qua.

22

Madri - Galícia - Portugal

13 dias

Madri

Sáb.

25

Madri - Cantábrico - Galícia

12 dias

Madri

Qua.

24

Madri - Andaluzia - Costa del Sol Levante - Barcelona

12 dias

Madri

Dom.

19

Madri - Andaluzia - Levante Barcelona

11 dias

Madri

Seg.

18

Madri - Andaluzia - Costa del Sol
- Toledo

9 dias

Madri

Dom.

19

Madri - Andaluzia - Costa del Sol

9 dias

Madri

Sáb.

20

Madri - Salamanca - Portugal

9 dias

Madri

Qua.

22

Madri - Cantábrico

9 dias

Madri

Qua.

24

Madri - Galícia

9 dias

Madri

Sáb.

25

Madri - Andaluzia - Toledo

8 dias

Madri

Seg.

18

CIRCUITOS SAINDO DE MADRI

______________________________________________________

NORTE DA ESPANHA - GALÍCIA PORTUGAL - ANDALUZIA

Duração

Fim

Dia de
Início

Página

Galícia - Portugal - Andaluzia

13 dias

Madri

Ter.

45

Norte da Espanha - Portugal

12 dias

Madri

Sáb.

Galícia - Portugal

9 dias

Madri

Cantábrico - Rias Baixas

8 dias

Cantábrico
Galícia - Rias Baixas

CIRCUITOS SAINDO DE BARCELONA

______________________________________

NORTE DA ESPANHA - GALÍCIA PORTUGAL - ANDALUZIA

Duração

Fim

Dia de
Início

Página

Madri - Portugal - Andaluzia Levante

13 dias

Barcelona

Qua.

50

46

Madri - Toledo - Andaluzia - Costa
Mediterrânea

10 dias

Barcelona

Sáb.

49

Ter.

44

Madri - Toledo - Andaluzia - Costa
del Sol (Ônibus+Trem-Bala)

9 dias

Barcelona

Sáb.

48

Madri

Sáb.

42

Madri - Salamanca - Portugal
(Ônibus+Trem-Bala)

9 dias

Barcelona

Qua.

50

5 dias

Madri

Sáb.

42

Norte da Espanha - Galícia
(Ônibus+Trem-Bala)

9 dias

Barcelona

Sáb.

51

5 dias

Madri

Ter.

43

Salamanca - Portugal - Andaluzia
- Levante

12 dias

Madri

Sáb.

33

Salamanca - Portugal - Andaluzia

9 dias

Madri

Sáb.

32

Salamanca - Portugal

5 dias

Madri

Sáb.

32

Andaluzia - Estadia na Costa del Sol
- Marrocos

13 dias

Madri

Ter.

38 e 39

Andaluzia - Costa del Sol - Marrocos

12 dias

Madri

Qua.

36 e 37

Andaluzia - Costa del Sol - Levante
- Barcelona

9 dias

Madri

Ter.

29 e 30

Andaluzia - Costa Mediterrânea Barcelona

8 dias

Madri

Qua.

28

Andaluzia - Levante - Barcelona

7 dias

Madri

Qui.

26

Andaluzia - Costa del Sol - Toledo

6 dias

Madri

Ter.

30

Andaluzia - Cáceres - Costa del Sol
- Toledo

5 dias

Madri

Qua.

28

Andaluzia - Costa del Sol

5 dias

Madri

Ter.

29

PORTUGAL - ANDALUZIA

ANDALUZIA - COSTA DEL SOL LEVANTE - MARROCOS

Andaluzia - Toledo

4 dias

Madri

Qui.

26

GRANDES CIRCUITOS PENÍNSULA
IBÉRICA E MARROCOS

CIRCUITOS INICIO EM LISBOA

________________________________________________________

Incluem:
Traslado, visita panorâmica
e alojamiento em Lisboa

Duração

Fim

Dia de
Início

Página

Lisboa - Andaluzia - Marrocos
- Costa Mediterrânea - Madri Portugal

23 dias

Lisboa

Dom.

57

Lisboa - Andaluzia - Marrocos Madri

18 dias

Lisboa
Madri

Dom.

56

Portugal - Andaluzia - Costa
Mediterrânea - Madri - Salamanca

17 dias

Lisboa

Dom.

54

Ronda Ibérica (Norte da Espanha Portugal - Andaluzia - Levante)

19 dias

Madri

Sáb.

47

Portugal - Andaluzia - Costa del Sol Marrocos - Levante

19 dias

Madri

Sáb.

40 e 41

Galícia - Portugal - Andaluzia Levante

16 dias

Madri

Ter.

45

Portugal - Madri - Norte da Espanha

17 dias

Lisboa

Dom.

55

Norte da Espanha - Portugal Andaluzia

16 dias

Madri

Sáb.

47

Lisboa - Cáceres - Andaluzia Toledo - Madri

11 dias

Lisboa
Madri

Dom.

53

Andaluzia - Costa del Sol - Marrocos
- Levante - Barcelona

16 dias

Madri

Ter.

38 e 39

Lisboa - Cáceres - Madri Salamanca - Coímbra - Fátima

10 dias

Lisboa

Dom.

52

Portugal - Andaluzia - Costa del Sol
- Marrocos

16 dias

Madri

Sáb.

40 e 41

Andaluzia - Costa Mediterrânea Marrocos - Barcelona

15 dias

Madri

Qua.

36 e 37

CIRCUITOS COM INICIO NA COSTA DEL SOL E TÂNGER

_

MARROCOS

ESCAPADAS

Duração

Fim

Dia de
Início

Página

Escapada Andaluzia - Valência
(Ônibus+Trem-Bala)

5 dias

Madri

Qui.

27

Costa del Sol - Marrocos

9 dias

Costa
del Sol

Sáb.

34

Escapada Valência - Barcelona Zaragoza (Trem-Bala+Ônibus)

4 dias

Madri

Dom.

27

Cidades Imperiais

8 dias

Tânger

Sáb.

34

Escapada Córdoba - Sevilha
(Ônibus+Trem-Bala)

3 dias

Madri

Ter., Qui. e
Qua.*

27

Marrocos

6 dias

Costa
del Sol

Dom.

35
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EUROPA
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 muitas cidades encantadoras, ou por itinerários que permitem
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.

CIRCUITOS INICIO EM MADRI

__________________________________________________________

Duração

Fim

Série

Europa Tradicional

27 dias

Madri

Sáb.

120 e 121

Europa Romântica

24 dias

Madri

Sex.

110

T

Europa Viva & Andaluzia

24 dias

Madri

Sáb.

87

E

Europa Monumental

23 dias

Madri

Sáb.

98

E

C

Leyendas da Europa

22 dias

Madri

Dom.

90 e 91

E

Europa Sem Fronteras

21 dias

Madri

Dom.

80

E

Europa Viva

20 dias

Madri

Sáb.

86

E

Essência Europeia

17 dias

Madri

Sex.

76

E

Triângulo Europeu

16 dias

Madri

Sáb.

64

E

Madri - Lourdes - Côte d’Azur
- Italia

16 dias

Madri

Sáb.

68

E

Ruta Imperial

24 dias

Paris

Sáb.

108

T

10 Capitais da Europa

24 dias

Paris

Sáb.

126 e 127

C

Conhecer a Europa

19 dias

Paris

Sáb.

81

E

Europa Imperial

18 dias

Paris

Sex.

102

T

Três Capitais
(Madri - Londres - Paris)

12 dias

Paris

Sáb.

66

C

Madri - Londres - Paris

12 dias

Paris

Sáb.

61

E

Madri - Londres

9 dias

Londres

Sáb.

61

E

Paris

Sex./Sáb./
Dom.

60

E

Amsterdã

Sáb.

66

C

Maravilhas da Europa Central 20 dias Frankfurt

Sex.

114 e 115

T

Madri - Paris

8 dias

Madri - Londres - Paris - Amsterdã 15 dias

O Melhor da Europa Central

20 dias Frankfurt

Madri - Londres - Paris - Países
15 dias Frankfurt
Baixos e Cruzeiro pelo Reno
Madri - Paris - Amsterdã e
11 dias Frankfurt
Cruzeiro pelo Reno

12

Saída da
Página
América

Sex.

119

T

Sáb.

66

C

Dom.

67

E

Rota Imperial

21 dias

Viena

Sáb.

108

T

Europa Imperial

15 dias

Viena

Sex.

102

T
C

Europa Tradicional

24 dias

Roma

Sáb.

120 e 121

Europa Romântica

21 dias

Roma

Sex.

110

T

Europa Monumental

20 dias

Roma

Sáb.

98

E

Lendas da Europa

19 dias

Roma

Dom.

90 e 91

E

Europa Viva

16 dias

Roma

Sáb.

86

E

Europasión

14 dias

Roma

Sex.

76

E

Madri - Lourdes - Côte d’Azur
- Itália

13 dias

Roma

Sáb.

68

E

Europa Viva & Portugal

25 dias

Lisboa

Sáb.

87

E

CIRCUITOS INICIO EM FRANKFURT

_________________________________________

Duração

CIRCUITOS INICIO EM LONDRES

__________________________________________________

Duração

Fim

Saída da
Página
América

Série

Saída da
Página
América

Série

Maravilhas da Europa Central

15 dias Frankfurt

Qua.

112

T

Europa Sensacional

21 dias

Seg.

96 e 97

E

Madri

Europa Central a fundo com Itália

20 dias

Madri

Qua.

117

T

Coração Imperial

19 dias

Madri

Qua.

106

T

Europa Central a fundo

19 dias

Madri

Qua.

116

T

Europa Sensacional

16 dias

Paris

Seg.

96 e 97

E

Coração Imperial

15 dias

Paris

Qua.

106

T

Europa Central a fundo

15 dias

Paris

Qua.

116

T

Coração Imperial & Itália

16 dias

Roma

Qua.

107

T

Europa Central a fundo com Itália

16 dias

Roma

Qua.

117

T

Europa Sensacional

11 dias

Roma

Seg.

96 e 97

E

CIRCUITOS INICIO EM ROMA

____________________________________________________________

Panorama Europeu

25 dias

Madri

Qua.

122 e 123

C

Europa Mágica

21 dias

Madri

Qua.

100

E

Rota Imperial

20 dias

Paris

Sáb.

109

T

Welcome to Europa

20 dias

Paris

Qua.

101

E

Maravilhas da Europa Central 22 dias Frankfurt

Qua.

114 e 115

T

O Melhor da Europa Central

22 dias Frankfurt

Qua.

119

T

Rota Imperial

17 dias

Sáb.

109

Viena

Fim

Duração

Fim

Saída da
Página
América

Série

Rotativo Europa Monumental

24 dias

Roma

Dom.

99

E

Rotativo Essência

17 dias

Roma

Dom.

77

E

Ciao Europa

17 dias

Roma

Dom.

85

E

T

Roma - Côte d’Azur - Barcelona Madri - Portugal

16 dias

Madri

Qua.

69

E

15 dias

Madri

Dom.

84

E

Panorama Europeu

20 dias

Roma

Qua.

122 e 123

C

Belezas da Europa

Europa Mágica

16 dias

Roma

Qua.

100

E

Belezas da Europa

11 dias

Paris

Dom.

84

E

Roma - Côte d’Azur - Barcelona Madri - Portugal

16 dias

Lisboa

Qua.

69

E

CIRCUITOS INICIO EM PARIS

____________________________________________________________

Merci Europa

Duração

Fim

20 dias

Paris

Saída da
Página
América
Qua.

CIRCUITOS INICIO EM VENEZA

______________________________________________________

Série

93

E

Duração

Fim

Saída da
Página
América

Série

Rotativo Essência

17 dias

Paris

Seg.

77

E

Itália Viva

8 dias

Roma

Dom.

70

Bonjour Europa

17 dias

Paris

Sáb.

89

E

Bela Itália

8 dias

Roma

Seg.

71

C

Belle Europa

16 dias

Paris

Dom.

104

T

Itália - Suíça - França - Espanha

17 dias

Madri

Sex.

74

E

Je T'aime Europa

15 dias

Paris

Seg.

79

E

Itália Viva

14 dias

Madri

Dom.

70

E

Europa Magnífica

23 dias

Madri

Dom.

111

T

Bela Itália

13 dias

Madri

Seg.

71

C

Cidades de Europa

22 dias

Madri

Sáb.

124 e 125

C

Itália - Suíça - França - Espanha

13 dias

Paris

Sex.

74

E

Paisagens da Europa

20 dias

Madri

Qua.

92

E

20 dias

Madri

Ter.

105

T

19 dias

Madri

Sáb.

86

E

CIRCUITOS INICIO EM MILÃO

___________________________________________________________

Saída da
Página
América

Europa Encantada

18 dias

Madri

Sáb./Ter.

88

E

Paris - Barcelona - Madri Andaluzia

16 dias

Madri

Sáb.

63

E

Escapada a Europa

15 dias

Madri

Seg.

78

E

14 dias

Madri

Sáb.

63

E

13 dias

Madri

Sáb.

63

E

Itália Tradicional & Portugal

19 dias

Madri

Dom.

73

C

E

Itália Tradicional & Portugal

19 dias

Lisboa

Dom.

73

C

Paris - Barcelona - Norte da
Espanha - Madri
Paris - Barcelona - Madri Portugal
Paris - Barcelona - Madri

11 dias

Madri

Sáb.

62

Europa Magnífica

19 dias

Roma

Dom.

111

T

Cidadees de Europa

17 dias

Roma

Sáb.

124 e 125

C

Paisagens da Europa

16 dias

Roma

Qua.

92

E

Contraste Europeu

13 dias

Roma

Sáb./Ter.

88

E

Europa Express

11 dias

Roma

Seg.

78

E

Paris - Barcelona - Madri Portugal

13 dias

Lisboa

Sáb.

63

E

Maravilhas da Europa Central 18 dias Frankfurt

Dom.

114 e 115

T

O Melhor da Europa Central

Qua.

118

T

18 dias Frankfurt

CIRCUITOS INICIO EM AMSTERDÃ

EUROPA

Fantástica Europa
Europa Viva

E

Duração

Fim

Série

A Bela Suíça & Paris

8 dias

Paris

Qua.

75

Itália Tradicional

9 dias

Roma

Dom.

72

C

Itália Tradicional

14 dias

Madri

Dom.

72

C

E

CIRCUITOS INICIO EM LISBOA

________________________________________________________

Duração

Fim

Saída da
Página
América

Série

Europa Completa

31 dias

Lisboa

Dom.

82 e 83

E

Europa Completa

28 dias

Madri

Dom.

82 e 83

E

Europa Completa

25 dias

Paris

Dom.

82 e 83

E

Europa Completa

19 dias

Roma

Dom.

82 e 83

E

_____________________________________________

Saída da
Página
América

CIRCUITOS INICIO EM BERLIM

_______________________________________________________

Duração

Fim

Série

Europatur

18 dias

Paris

Sáb.

95

E

Doce Europa

17 dias

Madri

Sáb.

94

E

Doce Europa

13 dias

Roma

Sáb.

94

E

Saída da
Página
América

Duração

Fim

Série

Europa Histórica

11 dias

Munique

Qui.

113

T

Berlim & Praga, Budapeste e Viena

9 dias

Viena

Qui.

103

T

13

CIRCUITOS
FLUVIAIS
Oferecemos uma primorosa seleção dos melhores destinos europeus para desfrutar de um cruzeiro.

EUROPA
EN SUAS MÃOS
Alojamento, traslados e visitas nas principais cidades da Europa.

PAÍS POR PAÍS
Conheça os destinos mais detalhadamente. Opções sob medida
para viajar pela Europa e aproveitar ao máximo não só a viagem,
mas também as peculiaridades de cada local.

CIRCUITOS FLUVIAIS

_________________________________________________________________________________
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Duração

Inicio e Fim

Dia de
Início

Página

Grande Cruzeiro pela Bélgica e
Holanda

8 dias

Amsterdã/ Bruxelas

Dom.

130

Grande Cruzeiro ao longo do Reno

8 dias

Estrasburgo/
Colônia

Seg.

131

Grande Cruzeiro na Rússia

11 dias

Moscou/
São Peterbsurgo

conforme
data

132

Grandes cidades do Reno e
Países Baixos

8 dias

Amsterdã/
Amsterdã

conforme
data

134

Andaluzia Completa

8 dias

Sevilla/
Sevilla

conforme
data

135

Do Danúbio azul ao Mar Negro

12 dias

Estrasburgo/
conforme
Estrasburgo - Paris
data

136

As pérolas do Danúbio

8 dias

Viena/
Viena

conforme
data

137

Paris, Castelos do Loire e
Normandia

8 dias

Paris/
Paris

Sex.

138

EUROPA EM SUAS MÃOS

____________________________________________________________________________

PAÍS POR PAÍS

__________________________________________________________________________________________________

Página

Duração

Inicio e Fim

Dia de
Início

Página

Madri, hotéis e serviços

141

Roma, Florença, Veneza

7 dias

Roma/
Veneza

Diarias

154

Visitas em Madri

142

Itália Viva

8 dias

Veneza/
Roma

Dom.

155

Barcelona, hotéis e serviços

144

Fantasia Italiana

8 dias

Roma/
Roma

conforme
data

156

Visitas em Barcelona

145

Rugantino

11 dias

Roma/
Roma

conforme
data

157

Itália secreta: Lagos, Toscana
e Veneza

9 dias

Milãn/
Veneza

Sab.

158

Roma, Nápoles
e a Costa Amalfitana

8 dias

Roma/
Nápoles - Roma

Dom.

159

Outras cidades europeias
Lisboa, Londres

146

Puglia, tesouros do sul da
Itália

8 dias

Bari/
Bari

Sab.

160

Paris, Amsterdã

147

Tour da Sicília barroca

8 dias

Palermo/
Palermo

Seg.

161

Berlim, Munique

148

Atenas e Egeu Helênico

5 dias

Atenas/
Atenas

conforme
data

162

Frankfurt e Praga

149

Atenas e Egeu clássico

6 dias

Atenas/
Atenas

conforme
data

162

Roma, Florença

150

Atenas e Grécia Clássica

7 dias

Atenas/
Atenas

Seg./Qui.

163

Veneza, Atenas

151

Inglaterra e Escócia

9 dias

Londres/
Londres

Dom.

164

Toda a Irlanda

8 dias

Dublín/
Dublín

Dom.

165

Tesouros da Escócia

8 dias

Edimburgo/
Edimburgo

Dom.

166

Suíça Espetacular

8 dias

Genebra/
Genebra

Dom.

167

Grande Tour da Alemanha

9 dias

Munique/
Munique

Sab.

168

Alsácia e Floresta Preta

8 dias

Frankfurt/
Frankfurt

Dom.

169

Francia Secreta

8 dias

Cannes/
Paris

Seg.

170

Paris, Amsterdã, Frankfurt
e Zurique

9 dias

Paris/
Zurique

Dom.

171

Frankfurt e Países Baixos

8 dias

Frankfurt/
Bruxelas

Dom.

172

O melhor da Holanda e
Flandres

8 dias

Amsterdã/
Bruxelas

Seg.

173

Praga, Budapeste e Viena

8 dias

Praga/
Viena

Sab.

174

Cidades Imperiais

8 dias

Praga/
Viena

Dom.

175

Tesouros da Polônia

8 dias

Varsóvia/
Varsóvia

Sab.

176

Romênia: Transilvânia med e
os Cárpatos

8 dias

Bucareste/
Bucareste

Dom.

177

Descobre a Croácia, Eslovênia
e Bósnia

8 dias

Zagreb/
Zagreb

Dom.

178

Estocolmo e Fiordes

8 dias

Estocolmo/
Bergen

Sab.

179

Países Bálticos

8 dias

Vilnus/
Tallin

Dom.

180

Rússia Completa

8 dias

Moscou/
São Peterbsurgo

Dom./Qua.

181

Portugal: Lisboa e Porto

8 dias

Lisboa/
Porto

Dom.

182

Portugal imprescindível

8 dias

Lisboa/
Lisboa

Sex.

183

Egito Clássico

8 dias

Cairo/
Cairo

conforme
data

184

Cairo, Luxor e Assuã

7 dias

Cairo/
Cairo

Diarias

185

15

16

Espanha,
Portugal e
Marrocos
Nada vai impedi-lo de ir tão longe quanto
desejar. Sabemos que o único limite está
sempre além do horizonte, por esta razão,
oferecemos a você a possibilidade de
escolher entre mais de 60 roteiros a
partir de Madri, Barcelona, Lisboa, Costa
del Sol ou Tânger. Uma bem elaborada
seleção de circuitos em todo o território
nacional e no exótico Marrocos, adaptada
a todos os bolsos e com tudo o que você
acha imprescindível para sua viagem.
Além disso, você também pode escolher
entre duas categorias de hotéis, em meio
a uma ampla gama de itinerários, para
tornar realidade o que está imaginando.
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ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
VALÊNCIA
CÓRDOBA
SEVILHA

ALICANTE
GRANADA

Cidade de início e fim do circuito.

Madri · Andaluzia · Toledo (Cód. 271-17/18)
Madri · Andaluzia · Levante · Barcelona (Cód. 280-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA_______________________________
SEGUNDAS - De 3 ABRIL a 23 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 5 12 19

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

MADRI · ANDALUZIA · TOLEDO

dade 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, “O Enterro do Conde de
Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída para Madri. Alojamento.

1º Dia: (Segunda) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino a Madri.
Noite a bordo.

8º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

2º Dia: (Terça) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

extensão Levante e Barcelona

3º Dia: (Quarta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que nos
permitirá conhecer os monumentos e contrastes
que a capital da Espanha oferece. Passaremos ao
longo dos lugares mais importantes, como: o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran
Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza Mayor,
na Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock
Café Madrid. 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 “Venta”
de Dom Quixote. Continuando para o sul, atravessaremos o impressionante desfiladeiro de
Despeñaperros. Chegada a Córdoba, cujo centro
histórico é Patrimônio da Humanidade. Tempo
livre e, posteriormente, visita à cidade com um
passeio a pé pelo Bairro Judeu com sua famosa
Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos
para Sevilha. Alojamento. Tempo livre.
5º Dia: (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.
6º Dia: (Sábado) SEVILHA - GRANADA
Café da manhã e saída para Granada. Visita ao
complexo monumental da Alhambra, declarada
Patrimônio da Humanidade, 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 ci-
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MADRI · ANDALUZIA · LEVANTE · BARCELONA
7º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
8º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
9º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
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. À tarde, continuação para Madri. Alojamento.
11º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

40
XX$$
MADRI · ANDALUZIA · TOLEDO

MADRI
8 dias
USD

Início e Fim
Duração

Preços por pessoa Quarto Duplo

«T»
840

«C»
910

(Sáidas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Abril 2017
(Saída 10 Abril e 01 de Maio)_________
Supl. quarto individual________________

880

960

120
280

200
380

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI · ANDALUZIA ·
LEVANTE · BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
11 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.260 1.400

(Saída Jul., Ago., Set. e Out.)_________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 10 de Abril e 01 de Maio)_____
Supl. quarto individual________________

1.330

1.480

120
430

200
550

Desc. Venda Antecipada___________

40

40

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
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 Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

MADRI

Tipo

Hotel

«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
2 SEVILHA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Sevilla ****
1 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
Noites e hoteles Extensão Levante e Barcelona:
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
CÁCERES

VALÊNCIA
ALICANTE

SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 16 Abr.
a 8 Out.*
*(exceto 13 a 20 Ago.)

Madri · Andaluzia · Costa del Sol · Toledo (Cód. 267-17/18)
Madri · Andaluzia · Costa del Sol · Levante · Barcelona (Cód. 270-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________
DOMINGOS - O ano todo, de 2 ABRIL 2017 a 18
MARÇO 2018
*De Novembro a Fevereiro, Cáceres será substituída
por Córdoba, incluindo a visita à cidade e sua famosa
Mesquita.

MADRI · ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · TOLEDO
1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino a Madri. Noite a bordo.

3º Dia: (Terça) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que nos
permitirá conhecer os monumentos e contrastes
que a capital da Espanha oferece. Passaremos ao
longo dos lugares mais importantes, como: o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran
Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza Mayor,
na Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock
Café Madrid. 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. Visita a esta cidade,
Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e
edifícios lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. Percorreremos sua
Praça Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo,
com seu bairro medieval. Continuação da viagem
para Sevilha. Alojamento.
5º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. De manhã, visita panorâmica percorrendo a Universidade, o Parque de Maria Luísa,
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 à Catedral (visita ao interior) com
a Giralda. Tarde livre para explorar a cidade e seus
bairros típicos. Alojamento.
6º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para
admirar seus monumentos mais significativos
como a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte
da tarde, saída para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.

8º 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, “O
Enterro do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa
Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída para Madri. Alojamento.
9º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA_______________________________
DOMINGOS - De 02 ABRIL a 22 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 4 11 18

extensão Levante e Barcelona
MADRI · ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · LEVANTE ·
BARCELONA
8º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
9º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
10º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
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. À tarde, continuação para Madri. Alojamento.
12º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

7º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
* 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.

40
XX$
MADRI · ANDALUZIA ·
COSTA DEL SOL · TOLEDO
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
9 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
940 1.030

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 09 Abril e 30 de Abril)________
Supl. quarto individual________________

980

1.080

120
340

200
420

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

MADRI · ANDALUZIA · COSTA DEL Início e Fim MADRI
Duração 12 dias
SOL · LEVANTE · BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

«T»
«C»
1.390 1.510

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 09 Abril e 30 de Abril)________
Supl. quarto individual________________

1.530

1.610

120
470

200
610

Desc. Venda Antecipada___________

40

40

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

2º Dia: (Segunda) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

saída para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
Jardins do Generalife. Alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Cáceres*, Sevilha,
Alhambra de Granada e Toledo. *(De novembro a
fevereiro, Cáceres será substituída por Córdoba).
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
Extensão Levante e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

Tipo

Hotel

MADRI

«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
2 SEVILHA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Noites e hoteles Extensão Levante:
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
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ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
VALÊNCIA

LA MANCHA
CÓRDOBA
SEVILHA
CÁDIZ

ALICANTE
GRANADA
COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

JEREZ

Cidade de início e fim do circuito.

Madri · Andaluzia · Costa del Sol (Cód. 221-17/18)
Madri · Andaluzia · Costa Mediterrânica · Barcelona (Cód. 319-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA_______________________________
SÁBADOS - De 01 ABRIL a 21 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 3 10 17

MADRI · ANDALUZIA · COSTA DEL SOL

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino a Madri.
Noite a bordo.
2º Dia: (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.
3º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que nos
permitirá conhecer os monumentos e contrastes
que a capital da Espanha oferece. Passaremos ao
longo dos lugares mais importantes, como: o Estádio
Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para
terminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza Mayor, na Praça
de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
Tarde livre. Possibilidade de fazer excursão a Toledo.
4º Dia: (Terça) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída para as terras de La Mancha, onde faremos uma parada na típica “Venta”
de Dom Quixote. Em seguir, chegaremos a Córdoba, cujo centro histórico é Patrimônio da Humanidade. Visita à cidade com passeio a pé pelo Bairro
Judeu e sua famosa Mesquita (visita ao interior). À
tarde, seguiremos para Sevilha. Alojamento. Tempo livre.
5º Dia: (Quarta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.
6º Dia: (Quinta) SEVILHA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, com 3 mil anos
de história, que se gaba de ser a mais antiga cidade
europeia. Breve passeio panorâmico. Seguiremos
para Jerez, onde visitaremos uma de suas famosas adegas. Continuando, chegaremos a La Línea,
cidade que faz fronteira com Gibraltar. Tempo livre
durante o qual teremos a possibilidade de cruzar a
fronteira e adentrar neste peculiar enclave britânico, com seu famoso Rochedo, espetacular mirante
da Costa Africana. Na parte da tarde seguiremos
para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
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7º Dia: (Sexta) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico
mundialmente famoso. Na parte da manhã, saída
para Granada. Alojamento.
8º Dia: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA - MADRI
Café da manhã. Visita ao complexo monumental
da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do Generalife. Após a visita, saída
para Madri, cruzando as terras de La Mancha,
onde iremos parar em um restaurante de construção típica da região, para desfrutar de uma
deliciosa degustação gastronômica de La Mancha.
Alojamento.
9º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

extensão Costa Mediterrânica e
Barcelona
MADRI · ANDALUZIA · COSTA MEDITERRÂNICA ·
BARCELONA
8º Dia: (Sábado) GRANADA
Café da manhã e alojamento. Visita ao magnífico
complexo monumental da Alhambra, declarada
Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do Generalife. Tarde livre para continuar visitando a cidade e
seus inúmeros atrativos.
9º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
10º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
11º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
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. À tarde, continuação para Madri. Alojamento.
13º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

30
XX$
MADRI · ANDALUZIA ·
COSTA DEL SOL
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 08 Abril e 29 de Abril)________
Supl. quarto individual________________

MADRI
9 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
960 1.070
1.010

1.130

120
330

200
430

20

20

Desc. Venda Antecipada___________
MADRI · ANDALUZIA · COSTA
MEDITERRÂNICA · BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
13 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.500 1.640

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 08 Abril e 29 de Abril)________
Supl. quarto individual________________

1.570

1.720

120
530

200
680

Desc. Venda Antecipada___________

30

30

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Córdoba, Sevilha,
Alhambra de Granada e recorrido panorâmico em Cádiz.
• Visita a uma famosa adega de Jerez, com degustação
de vinhos.
• Visita a uma típica “venta manchega”, incluindo uma
degustação dos pratos típicos da região.
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
Extensão Costa Mediterrânica e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Taxa de estadia turística em Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

Tipo

Hotel

MADRI

«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
2 SEVILHA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Sevilla ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
Extensão Costa Mediterrânica e Barcelona:
2 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Verifique se há necessidade de visto para a entrada em Gibraltar (Reino Unido)

MADRI
TOLEDO

CÁCERES

SEVILHA
RONDA
ALGECIRAS

RABAT
CASABLANCA

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÂNGER

FEZ
MEKNÈS

MARRAKECH

Cidade de início e fim do circuito.

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Saídas de 16 Abr.
a 1 Out.*
*(exceto 13 a 20 Ago.)

Madri · Andaluzia · Costa del Sol · Marrocos (Cód. 320-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA_____________________________
DOMINGOS - O ano todo. De 02 ABRIL 2017 a
18 MARÇO 2018
*De Novembro a Fevereiro, Cáceres será substituída
por Córdoba, incluindo a visita à cidade e sua famosa
Mesquita.

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino a Madri. Noite a bordo.

3º Dia: (Terça) MADRI
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
com guia local que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha
oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza
de Cibeles e Gran Via, para terminar na régia Plaza
de Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod,
na Plaza Mayor, na Praça de Touros e na Plaza de
Colón, com refrigerante oferecido como cortesia
pelo Hard Rock Café Madrid. Tarde livre para realizar uma excursão nas proximidades.
4º Dia: (Quarta) MADRI - CÁCERES* - SEVILHA
Saída para a região de Extremadura até chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Continuação da viagem para Sevilha. Alojamento.
5º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. De manhã, visita panorâmica percorrendo a Universidade, o Parque de Maria Luísa,
a Plaza de América, os pavilhões da Exposição
Universal de 1929 e os Jardins de Murillo. Passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até a Catedral
(visita ao interior) com a Giralda. Tarde livre para
continuar explorando a cidade. Alojamento.
6º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para
admirar seus principais monumentos, como a
Praça de Touros e a Ponte Nova Na parte da tarde,
saída para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
7º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste ponto turístico mundialmente famoso.
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. Desembarque e breve visita panorâmica nesta cidade labiríntica com forte influência europeia. Continuação para Rabat, a capital
do Reino de Marrocos. Visita panorâmica à cidade

9º Dia: (Segunda) RABAT - CASABLANCA MARRAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca, que representa o desenvolvimento e a modernidade do
país. Visita panorâmica nesta cidade. Finalizada a
visita, tempo livre para admirar 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, onde se destaca o minarete Koutoubia, as tumbas Saadianas, o Palácio
Bahia e a movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio Cultural da Humanidade. Tarde livre para
continuar visitando a cidade.
11º Dia: (Quarta) MARRAKECH - MEKNÈS - FEZ
Café da manhã e saída para Meknès, capital durante o reinado do sultão Moulay Ismail e Patrimônio da Humanidade. Visita a esta cidade cercada
por altas muralhas, onde poderemos admirar o
portão de “Bab Al-Mansour”, 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. Percorreremos os bairros judeu e cristão, as sete portas do
Palácio Real e a Grande Medina de Fez, 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 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: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra. Alojamento.
15º Dia: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta
cidade, Patrimônio da Humanidade, fazendo uma
caminhada pelo centro histórico, visitando o interior da Catedral e a igreja de São Tomé, para admirar a obra-prima de El Greco, “O Enterro do Conde
de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca.
Na parte da tarde, saída para Madri. Alojamento.

50
XX$
MADRI · ANDALUZIA ·
COSTA DEL SOL · MARROCOS
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
16 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.890 2.110

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Abril 2017
(Saídas 09 Abril e 30 de Abril)_________
Supl. quarto individual________________

1.980

2.230

120
640

200
780

Desc. Venda Antecipada___________

50

50

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Madri, Cáceres, Sevilha, Rabat,
Marrakech, Fez, Alhambra de Granada e Toledo. Passeio
panorâmico em Tânger, Casablanca e Meknès
• Travessia de Ferry do Estreito de Gibraltar.
• Inclui 6 jantares e 2 almoços
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

2º Dia: (Segunda) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

passando pelo Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Fortaleza ou Kasbah dos
Oudaias. Jantar e alojamento.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
2
3
1
2
2
1
1

MADRI

Tipo

«T»
«C»
SEVILHA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
MADRI
«T»
«C»

Hotel

Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Chellah ****
Golden Tulip *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh ****SUP.
Saray ****
Carmen ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****

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.

16º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

* 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.
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SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ÁVILA
MADRI
TOLEDO

CÁCERES

LISBOA
SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 12 Abr.
a 4 Out.*
*(exceto 9 a 16 Ago.)

Madri · Salamanca · Portugal (Cód. 295-17/18)
Madri · Salamanca · Portugal · Andaluzia (Cód. 296-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
QUARTAS - De 29 MARÇO a 18 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 7 14 21 28

MADRI · SALAMANCA · PORTUGAL

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino a Madri. Noite a bordo.
2º Dia: (Quinta) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

8º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - MADRI
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios
lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. Percorreremos sua Praça
Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu
bairro medieval. Continuação da viagem para Madri. Alojamento.
9º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

MADRI · SALAMANCA ·
PORTUGAL · ANDALUZIA
Preços por pessoa Quarto Duplo

9º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.

5º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve
caminhada nesta cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico e continuação até a fronteira portuguesa para seguir até Coimbra, antiga capital de Portugal, com ruas estreitas,
casas suspensas, palácios e igrejas. Continuação
para Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos mais importantes do mundo. Alojamento.

10º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte da tarde, saída para 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 para Granada e visita ao complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade. 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, “O Enterro do Conde de
Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída para Madri. Alojamento.
13º Dia: (Segunda) 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.

MADRI
9 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
830

«C»
920

890

970

280
20

400
20

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. quarto individual________________

MADRI · SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUZIA

4º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Café da manhã. Saída para Ávila, Patrimônio da
Humanidade e local de nascimento de Santa Teresa de Jesus. Breve parada para desfrutar desta joia medieval. Continuação para Salamanca e
tempo livre neste cidade universitária, cujo centro
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade, para admirar sua Praça Principal, a Casa das
Conchas, a Catedral e a Universidade. Alojamento.
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Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

extensão Andaluzia
8º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios
lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. Percorreremos sua Praça
Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu
bairro medieval. Continuação da viagem para Sevilha. Alojamento.

7º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.

MADRI · SALAMANCA ·
PORTUGAL
Preços por pessoa Quarto Duplo

Desc. Venda Antecipada___________

3º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que
nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece, como
o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e
Gran Via, para terminar na régia Plaza de Oriente.
Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza
Mayor, na Praça de Touros e na Plaza de Colón,
com refrigerante oferecido como cortesia pelo
Hard Rock Café Madrid. Tarde livre para realizar
uma excursão nas proximidades.

6º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Nossa
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal,
situada na desembocadura do rio Tejo. Alojamento.

40$

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
13 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.400 1.530

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 05 Abril e 26 de Abril)_________
Supl. quarto individual________________

1.480

1.620

120
480

200
630

Desc. Venda Antecipada___________

40

40

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Salamanca, Lisboa e
Cáceres.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
Extensão Andaluzia:
• Visita com guia local em Sevilha, Alhambra de Granada
e Toledo.
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

MADRI

Tipo

«T»
«C»
1 SALAMANCA «T»
«C»
1 FÁTIMA
«T»
«C»
2 LISBOA
«T»
«C»
Extensão Andaluzia:
2 SEVILHA
«T»
«C»
1 C. DEL SOL «T»
«C»
1 GRANADA
«T»
«C»

Hotel

Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****
Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Labreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Saray ****
Carmen ****

A EXPERIÊNCIA de uma
equipe grande em suas mãos.

Vamos?

Wi-Fi GRÁTIS em nossos
circuitos na Europa.
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GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
COVADONGA
BILBAO
LUGO
LA TOJA
ASTORGA
VIGO
SALAMANCA

ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início e fim do circuito.

Madri · Cantábrico (Cód. 149-17)
Madri · Cantábrico · Galícia (Cód. 265-17)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA_______________________________
QUARTAS - De 5 ABRIL a 11 OUTUBRO 2017

MADRI · CANTÁBRICO
1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino a Madri. Noite a bordo.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

2º Dia: (Quinta) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.
3º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que nos
permitirá conhecer os monumentos e contrastes
que a capital da Espanha oferece. Passaremos ao
longo dos lugares mais importantes, como: o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via,
para terminar na régia Plaza de Oriente. Faremos
paradas no Templo de Debod, na Plaza Mayor, na
Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café
Madrid. 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 para Zaragoza. Tempo livre
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar,
padroeira da Hispanidade e passear no centro
antigo. À tarde, continuação para San Sebastián.
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. Saída rumo ao Monte Igueldo,
de onde é possível contemplar a vista da cidade
e continuação para Bilbao. Passeio panorâmico
com tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim para admirar esta moderna obra de arquitetura. Prosseguiremos até Castro Urdiales, típica cidade de pescadores do norte. Tempo livre.
Saída para Santander, cidade portuária que conta
com numerosas praias, como a de El Sardinero.
Alojamento.
6º Dia: (Segunda) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar,
que abriga verdadeiros tesouros arquitetônicos,
como a Colegiada de Santa Juliana. Continuação para Covadonga e tempo livre para visitar o
Santuário e a gruta com a imagem da Virgem. À
tarde, saída para Oviedo, que destaca pela beleza
de suas ruas e sua Catedral, uma das obras mais
importantes do gótico asturiano e Patrimônio da
Humanidade. Alojamento.
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7º Dia: (Terça) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón, 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, como suas muralhas, declaradas
Patrimônio da Humanidade. Alojamento.
8º Dia: (Quarta) LUGO - ASTORGA - MADRI
Café da manhã. Saída para Astorga com breve
pausa e tempo livre para visitar seu famoso Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Continuação por 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. Saída para A Coruña. Visita panorâmica percorrendo o Passeio da Marina, a Praça
de Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos
uma parada para admirar o farol mais antigo do
mundo. 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, Patrimônio
da Humanidade, centro de peregrinação cristã e
ponto final da via do Caminho de Santiago. Visita
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua
Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior.
Tarde livre. Alojamento.
10º Dia: (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Café da manhã. Saída para a deliciosa região das
Rias Baixas galegas rumo a La Toja, uma das ilhas
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. Tempo livre e continuação pela Ria de Arosa e
Pontevedra até chegar a Vigo. 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, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Você vai admirar
sua Plaza Mayor, a Casa das Conchas, a Catedral
e a Universidade. Continuação da viagem rumo
a Villacastín e Guadarrama para chegar a Madri.
Alojamento.
12º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

40$
Início e Fim
Duração

MADRI · CANTÁBRICO
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

MADRI
9 dias
USD

«C»
1.030

(Saídas Jul., Ago., e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.080
470

Desc. Venda Antecipada_______________________
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MADRI · CANTÁBRICO · GALÍCIA

Início e Fim
Duração

Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

MADRI
12 dias
USD

«C»
1.410

(Saídas Jul., Ago., e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.500
640

Desc. Venda Antecipada_______________________

40

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri e circuito panorâmico
em San Sebastián, Bilbao e Gijón.
Extensão Galícia:
• Visita com guia local em Santiago e passeio panorâmico
em A Coruña.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3 MADRI
1 SAN SEBASTIÁN
1 SANTANDER
1 OVIEDO
1 LUGO
Extensão Galícia:
1 A CORUÑA
1 SANTIAGO
1 VIGO

Hotel

Exe Coloso ****
Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Cidade de Vigo ****

A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LUGO
ASTORGA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

MADRI
CÁCERES

LISBOA

Cidade de início e fim do circuito.

Madri · Galícia (Cód. 172-17)
Madri · Galícia · Portugal (Cód. 173-17)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA_______________________________
SÁBADOS - De 8 ABRIL a 14 OUTUBRO 2017

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

3º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que nos
permitirá conhecer os monumentos e contrastes
que a capital da Espanha oferece, como o Estádio
Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para
terminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza Mayor, na Praça
de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
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 veremos o Castelo da Mota. Continuação para Astorga, tempo livre para admirar seu famoso Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Na parte da
tarde, saída para Lugo, cidade que ainda conserva
vestígios de seu passado romano. Alojamento.
5º Dia: (Quarta) LUGO - A CORUÑA
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita panorâmica pela cidade, onde veremos o Passeio da
Marina e a Praça de Maria Pita, com uma parada
na Torre de Hércules, o farol mais antigo do mundo. 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, Patrimônio
da Humanidade, centro de peregrinação cristã e
ponto final da via do Caminho de Santiago. Visita
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua
Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior.
Tarde livre. Alojamento.

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

40
XX$
Início e Fim
Duração

MADRI - GALÍCIA
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
9 dias
USD

«C»
950

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

extensão a Portugal

(Saídas Jul., Ago., e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.000
430

MADRI · GALÍCIA · PORTUGAL

Desc. Venda Antecipada_______________________
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8º Dia: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até
chegar a Salamanca. Tempo livre nesta cidade
universitária, cujo centro histórico foi declarado
Patrimônio da Humanidade. Veremos a Praça
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral e a
Universidade. Alojamento em Salamanca. Resto
da tarde livre.
9º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve
caminhada nesta cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico, continuação até a fronteira portuguesa para seguir
até Coimbra, antiga capital de Portugal, com ruas
estreitas, casas suspensas, palácios e igrejas.
Continuação para Fátima, que se tornou um dos
Santuários Marianos mais importantes do mundo.
Alojamento.
10º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Nossa
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal.
Alojamento.
11º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.

7º Dia: (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Café da manhã. Saída para a deliciosa região das
Rias Baixas galegas, chegando a La Toja, uma
das ilhas mais conhecidas graças ao seu famoso
balneário. Tempo livre e continuação pela Ria de
Arosa e Pontevedra até chegar a Vigo. Alojamento.

12º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - MADRI
Café da manhã. Saída para Cáceres. Visita a esta
cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas antigas
muralhas e construções lhe outorgaram o título
de “Terceiro Conjunto Monumental Europeu”. Percorreremos sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o
centro antigo, com seu bairro medieval. Continuação da viagem para Madri. Alojamento.

8º Dia: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRI
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até

13º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

MADRI · GALÍCIA · PORTUGAL

Início e Fim
Duração

Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

MADRI
13 dias
USD

«C»
1.370

(Saídas Jul., Ago., e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.470
650

Desc. Venda Antecipada_______________________

40

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

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

chegar a Salamanca. Tempo livre nesta cidade
universitária, cujo centro histórico foi declarado
Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para admirar sua Praça Principal, a Casa das Conchas, a
Catedral e a Universidade. Continuação da viagem
para Villacastín e Guadarrama, para chegar a Madri. Alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri e Santiago e passeio
panorâmico em A Coruña.
Extensão a Portugal:
• Visita com guia local em Lisboa e Cáceres.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3 MADRI
1 LUGO
1 A CORUÑA
1 SANTIAGO
1 VIGO
Extensão Galícia:
1 SALAMANCA
1 FÁTIMA
2 LISBOA

Hotel

Exe Coloso ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Cidade de Vigo ****
Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia *****
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ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
VALÊNCIA
CÓRDOBA
SEVILHA

ALICANTE
GRANADA

Cidade de início e fim do circuito.

Andaluzia · Toledo (Cód. 224-17/18)
Andaluzia · Levante · Barcelona (Cód. 275-17/18)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________
QUINTAS - De 6 ABRIL a 26 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 8 15 22

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

ANDALUZIA · TOLEDO
1º Dia: (Quinta) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas,
rumo às terras de La Mancha, onde faremos uma
parada na típica “Venta” de Dom Quixote. Continuando para o sul, atravessaremos o impressionante
desfiladeiro de Despeñaperros. Chegada a Córdoba,
cujo centro histórico é Patrimônio da Humanidade.
Tempo livre e, posteriormente, visita à cidade com
um passeio a pé pelo Bairro Judeu com sua famosa Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos
para Sevilha. Alojamento. Tempo livre.
2º Dia: (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.
3º Dia: (Sábado) SEVILHA - GRANADA
Café da manhã e saída para Granada. Visita ao 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. Fa-

remos 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, “O Enterro
do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria
la Blanca. Na parte da 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 panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
5º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
6º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
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. À
tarde, continuação para Madri. FIM DA VIAGEM.

20$
MADRI
4 dias
USD

Início e Fim
Duração

ANDALUZIA · TOLEDO
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

«T»
540

«C»
600

570

630

120
180

200
210

(Saídas Jul., Ago.,Set. e Out.)_________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 13 de Abril e 04 de Maio)_____
Supl. quarto individual________________

ANDALUZIA · LEVANTE ·
BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
7 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
960 1.060

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilha 2017
(Saídas 13 Abril e 04 de Maio)_______
Supl. quarto individual________________

1.020

1.130

120
320

200
370

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
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 Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Taxa de estadia turística em Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

Tipo

Hotel

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Sevilla ****
1 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
Extensão Levante e Barcelona:
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
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SEVILHA

ZARAGOZA
MADRI

MADRI
VALÊNCIA

CÓRDOBA

CÓRDOBA

SEVILHA

SEVILHA

Cidade de início e fim do circuito.

BARCELONA

MADRI
VALÊNCIA

ALICANTE

GRANADA

Cidade de início e fim do circuito.

Cidade de início e fim do circuito.

Escapadas (ônibus + tren trem-bala)
Córdoba · Sevilla
(ônibus + trem-bala)

Andaluzia · Valencia
(ônibus + trem-bala)

(Cód. 211-17/18 TERÇAS; Cód. 218-17/18 QUARTAS e
212-17/18 QUINTAS)

(Cód. 274 - 17/18)

Valencia · Barcelona · Zaragoza
(ônibus + trem-bala)
(Cód. 273 - 17/18)

XX$

DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________________

DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________________

DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________________

TERÇAS e QUINTAS - De 04 ABRIL a 24 OUTUBRO
2017 e de 06 ABRIL a 26 OUTUBRO 2017
QUARTAS - De 01 NOVEMBRO 2017 a 28 FEVEREIRO 2018
y também nas seguintes datas:
Mar18 6 8 13 15 20 22

QUINTAS - De 6 ABRIL a 26 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 8 15 22

DOMINGOS - De 2 ABRIL a 29 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 11 18 25

2º Dia: (Qua./Qui./Sex.) SEVILHA
Café da manhã, alojamento e visita panorâmica.
3º Dia: (Qui./Sex./Sáb.) SEVILHA - MADRI
Café da manhã e tempo livre até a hora da saída do
trem-bala (AVE) de volta para Madri. FIM DA VIAGEM.
• Ver texto completo etapas do itinerário Madri-Sevilha, nos
circuitos: Andaluzia com Toledo (pág. 26), Andaluzia Costa del
Sol (pág. 29).

CÓRDOBA · SEVILHA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

(Saídas Jul., Ago.,Set. e Out.)_________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 11, 13 Abril e 02, 04 Maio.)_________
Supl. quarto individual________________

MADRI
3 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
530

«C»
570

540

600

120
130

200
140

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante o trajeto de ônibus.
Visita com guia local em Córdoba e Sevilha.
Trem-Bala (AVE) Sevilha-Madri.

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 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: (lunes) VALÊNCIA - MADRI
Café da manhã e tempo livre até a hora da saída
do trem-bala (AVE) de volta para Madri. FIM DA
VIAGEM.
MADRI
5 dias
USD

Início e Fim
Duração

ANDALUZIA · VALENCIA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

(Saídas Jul., Ago.,Set. e Out.)_________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 13 Abril e 04 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

«T»
770

«C»
840

810

890

120
210

200
250

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Córdoba, Sevilha e Alhambra
de Granada; e passeio panorâmico em Alicante.
• Trem-Bala (AVE) Valência-Madri.

1º Dia: (Domingo) MADRI - VALÊNCIA
Saída da estação ferroviária de Atocha a bordo do
trem-bala (AVE), em classe turística, com destino a
Valência. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.
2º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade
que abriga a Cidade das Artes e das Ciências. Continuação a bordo de nosso ônibus até Barcelona.
Alojamento.
3º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
pela cidade Tarde livre.
4º Dia: (Quarta) BARCELONA - ZARAGOZA MADRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre
para visitar a Basílica da Virgem do Pilar. À tarde,
continuação para Madri. FIM DA VIAGEM.

VALENCIA · BARCELONA ·
ZARAGOZA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

(Saídas Jul., Ago.,Set. e Out.)_________
Supl. quarto individual________________

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

1º Dia: (Ter./Qua./Qui.) MADRI - CÓRDOBA SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL de Madri, às 9 horas,
de ônibus, rumo a Córdoba. Visita à Mesquita e
ao bairro La Juderia. Continuação para Sevilha.
Alojamento.

1º Dia: (Quinta) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL de Madri, às 9 horas,
de ônibus, rumo a Córdoba. Visita à Mesquita e
ao bairro La Juderia. Continuação para Sevilha.
Alojamento.

MADRI
4 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
610

«C»
660

650
150

700
220

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Trem-Bala (AVE) Madri-Valência		
Recepção na estação de Valência e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante o trajeto de ônibus.
Visita com guia local em Barcelona.
Taxa de estadia turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________
Noites Cidade

2

SEVILHA

Tipo Hotel

1

GRANADA

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Sevilla ****
Quartas: Hotel Meliá Lebreros****

1

VALÊNCIA

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________
Noites Cidade

2

SEVILHA

Tipo Hotel

«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»

Don Paco ***
Meliá Sevilla ****
Alixares ****
Corona Granada ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valência ****

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________
Noites Cidade

1
2

VALÊNCIA

Tipo Hotel

«T»
«C»
BARCELONA «T»
«C»

Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valência ****
Sagrada Familia ***
Catalonia Eixample 1864 ****
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ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
CÁCERES

VALÊNCIA
ALICANTE

SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 19 Abr.
a 11 Out.*
*(exceto 16 a 23 Ago.)

Andaluzia · Cáceres · Costa del Sol · Toledo (Cód. 282-17/18: Cáceres / Cód. 223-17/18: Córdoba)
Andaluzia · Costa Mediterrânica · Barcelona (Cód. 252-17/18)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________
QUARTAS - O ano todo, de 5 ABRIL 2017
a 21 MARÇO 2018
*De novembro a fevereiro, Cáceres será substituída por Córdoba,
incluindo a visita à cidade e sua famosa Mesquita.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

ANDALUZIA · CÁCERES · COSTA DEL SOL · TOLEDO
1º Dia: (Quarta) MADRI - CÁCERES* - SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9
horas, rumo à região de Extremadura até chegar
a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental
da Europa”. Percorreremos sua Praça Principal
(Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu bairro
medieval. Continuação da viagem para Sevilha.
Alojamento.
2º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. De manhã, visita panorâmica percorrendo a Universidade, o Parque de Maria Luísa,
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 à Catedral (visita ao interior) com
a Giralda. Tarde livre para explorar a cidade e seus
bairros típicos. Alojamento.
3º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte da tarde, saída para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
4º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
Jardins do Generalife. Alojamento.
5º Dia: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta
cidade monumental, Patrimônio da Humanida-

de. Faremos 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, “O Enterro do
Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria
la Blanca. Na parte da tarde, saída para Madri.
FIM DA VIAGEM.

ANDALUZIA · CÁCERES ·
COSTA DEL SOL · TOLEDO
Preços por pessoa Quarto Duplo

DATAS DE SAÍDA DE MADRI___________________________________

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

QUARTAS - De 05 ABRIL a 25 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 7 14 21

extensão Costa Mediterrânica
y Barcelona
ANDALUZIA · COSTA MEDITERRÁNEA · BARCELONA
5º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
6º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
7º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
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.
À tarde, continuação para Madri. FIM DA VIAGEM.

30$

(Saídas Jul., Ago.,Set. e Out.)_________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 12 Abril e 03 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

MADRI
5 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
650

«C»
750

690

790

120
240

200
280

ANDALUZIA · C. MEDITERRÁNEA · Início e Fim MADRI
Duração 8 dias
BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

«T»
«C»
1.130 1.240

(Saídas Jul., Ago.,Set. e Out.)_________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 12 Abril e 03 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

1.200

1.330

120
360

200
460

Desc. Venda Antecipada___________

30

30

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Cáceres, Sevilha, Alhambra
de Granada e Toledo. (*De NOVEMBRO a FEVEREIRO
Cáceres será substituída por Córdoba).
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
Extensão Costa Mediterrânica e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.		
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

Tipo

Hotel

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Extensão Costa Mediterrânea e Barcelona:
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
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* 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.

SEVILHA

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
LA MANCHA
CÓRDOBA
SEVILHA
CÁDIZ

VALÊNCIA
ALICANTE

GRANADA
COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

JEREZ

Cidade de início e fim do circuito.

Andaluzia · Costa del Sol (Cód. 222-17/18)
Andaluzia · Costa del Sol · Levante · Barcelona (Cód. 214-17/18)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________
TERÇAS - De 4 ABRIL a 24 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 6 13 20

ANDALUZIA · COSTA DEL SOL

2º Dia: (Quarta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.
3º Dia: (Quinta) SEVILHA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, com 3 mil
anos de história, que se gaba de ser a mais antiga cidade europeia. Breve passeio panorâmico.
Seguiremos para Jerez, onde visitaremos uma de
suas famosas adegas. Continuando, chegaremos
a La Línea, cidade que faz fronteira com Gibraltar.
Tempo livre durante o qual teremos a possibilidade de cruzar a fronteira e adentrar neste peculiar
enclave britânico, com seu famoso Rochedo, espetacular mirante da Costa Africana. Na parte da
tarde seguiremos para a Costa del Sol. Jantar e
alojamento.
4º Dia: (Sexta) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico
mundialmente famoso. Na parte da manhã, saída
para Granada, localizada aos pés da Sierra Nevada. Alojamento.
5º Dia: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA MADRI
Café da manhã. Visita ao complexo monumental
da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do Generalife. Após a visita, saída
para Madri, cruzando as terras de La Mancha,
onde iremos parar em um restaurante de construção típica da região, para desfrutar de uma
deliciosa degustação gastronômica de La Mancha.
Continuação para Madri. FIM DA VIAGEM.

ANDALUZIA · C. DEL SOL · LEVANTE · BARCELONA

4º Dia: (Sexta) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste local turístico mundialmente conhecido, banhado pelo Mediterrâneo. Você poderá desfrutar de
suas praias, de seus famosos portos esportivos,
quiosques e restaurantes.
5º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada. Visita ao magnífico complexo
monumental da Alhambra, declarada Patrimônio
da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os Jardins do Generalife. Alojamento.
6º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
7º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
8º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
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. À tarde, continuação para Madri. FIM DA
VIAGEM.

30
XX$
ANDALUZIA · COSTA DEL SOL
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

(Saídas Jul., Ago.,Set. e Out.)_________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 11 Abril e 02 Maio)____________
Supl. quarto individual________________
ANDALUZIA · COSTA DEL SOL ·
LEVANTE · BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
5 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
690

«C»
770

720

820

120
230

200
260

MADRI
9 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.170 1.330

(Saídas Jul., Ago.,Set. e Out.)_________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 11 Abril e 02 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

1.250

1.420

120
390

200
500

Desc. Venda Antecipada___________

30

30

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

1º Dia: (Terça) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às
9 horas, rumo às terras de La Mancha, onde
faremos uma parada na típica “Venta” de Dom
Quixote. Em seguir, chegaremos a Córdoba, cujo
centro histórico é Patrimônio da Humanidade.
Visita à cidade com passeio a pé pelo Bairro Judeu e sua famosa Mesquita (visita ao interior).
À tarde, seguiremos para Sevilha. Alojamento.
Tempo livre.

extensão Levante e Barcelona

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra de
Granada e circuito panorâmico em Cádiz.
• Visita a uma famosa adega de Jerez com degustação de vinhos.
• Visita a uma típica “venta manchega”, incluindo uma
degustação dos pratos típicos da região.
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
Extensão Levante e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Inclui 2 jantares na Costa del Sol.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

Tipo

Hotel

SEVILHA

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Sevilla ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
Extensão Levante e Barcelona:
2 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Verifique se há necessidade de visto para a entrada em Gibraltar
(Reino Unido).
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ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
VALÊNCIA
CÓRDOBA
SEVILHA
CÁDIZ

ALICANTE
GRANADA
COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

JEREZ

Cidade de início e fim do circuito.

Andaluzia · Costa del Sol · Toledo (Cód. 244-17/18)
Andaluzia · Costa del Sol · Levante · Barcelona (Cód. 214-17/18)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________
TERÇAS - De 04 ABRIL a 24 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 6 13 20

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · TOLEDO

Faremos 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, “O Enterro do Conde de Orgaz”,
e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Na parte
da tarde, saída para Madri. FIM DA VIAGEM.

1º Dia: (Terça) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, rumo às terras de La Mancha, onde faremos
uma parada na típica “Venta” de Dom Quixote. Em
seguir, chegaremos a Córdoba, cujo centro histórico é Patrimônio da Humanidade. Visita à cidade
com passeio a pé pelo Bairro Judeu e sua famosa
Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos
para Sevilha. Alojamento. Tempo livre.

extensão Levante e Barcelona

2º Dia: (Quarta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.

7º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.

3º Dia: (Quinta) SEVILHA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, com 3 mil
anos de história, que se gaba de ser a mais antiga cidade europeia. Breve passeio panorâmico.
Seguiremos para Jerez, onde visitaremos uma de
suas famosas adegas. Continuando, chegaremos
a La Línea, cidade que faz fronteira com Gibraltar.
Tempo livre durante o qual teremos a possibilidade de cruzar a fronteira e adentrar neste peculiar
enclave britânico, com seu famoso Rochedo, espetacular mirante da Costa Africana. Na parte da
tarde seguiremos para a Costa del Sol. Jantar e
alojamento.
4º Dia: (Sexta) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste ponto turístico mundialmente famoso, banhado
pelo Mediterrâneo e com a montanha como pano
de fundo. Você vai poder desfrutar de suas praias,
que estão entre as melhores da Europa, de seus
famosos portos esportivos, quiosques e restaurantes.
5º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
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.

30

ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · LEVANTE ·
BARCELONA
6º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.

8º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
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. À
tarde, continuação para Madri. FIM DA VIAGEM.

30$
ANDALUZIA · COSTA DEL SOL ·
TOLEDO
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
6 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
820

«C»
930

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 11 Abril e 02 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

890

990

120
290

200
300

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

ANDALUZIA · COSTA DEL SOL ·
LEVANTE · BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
9 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.170 1.330

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 11 Abril e 02 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

1.250

1.420

120
390

200
500

Desc. Venda Antecipada___________

30

30

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra de
Granada e Toledo, e passeio panorâmico em Cádiz.
• Visita a uma famosa adega de Jerez, com degustação
de vinhos.
• Inclui 2 jantares na Costa del Sol.
Extensão Levante e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona, passeio panorâmico
em Alicante.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

Tipo

Hotel

SEVILHA

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Sevilla ****
2 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Extensão Levante e Barcelona:
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Verifique se há necessidade de visto para a entrada em Gibraltar
(Reino Unido).

90% do nosso

passageiros atrás de
nós conferindo um
índice satisfação
acima de 9.

Vamos?

Wi-Fi GRÁTIS em nossos
circuitos na Europa.

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

ÁVILA
MADRI

COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

TOLEDO
CÁCERES

LISBOA
SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 15 Abr.
a 7 Out.*
*exceto 12 a 19 Ago.

Salamanca · Portugal (Cód. 254-17/18)
Salamanca · Portugal · Andaluzia (Cód. 303-17/18)

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________

DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________

SÁBADOS - De 01 ABRIL a 21 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 3 10 17 24 31

SÁBADOS - De 01 ABRIL a 21 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 3 10 17

SALAMANCA · PORTUGAL

extensão Andaluzia

1º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9
horas, rumo a Ávila, Patrimônio da Humanidade
e local de nascimento de Santa Teresa de Jesus.
Tempo livre para desfrutar dessa joia medieval. A
seguir, saída para Salamanca, cidade universitária
por excelência, de grande riqueza artística. 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 - CIUDAD RODRIGO - COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída por Cidade Rodrigo, breve
caminhada por esta cidade medieval declarada
Monumento de Interesse Histórico e Artístico.
Continuação até a fronteira portuguesa para seguir 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. Continuação para Fátima,
um dos Santuários Marianos mais importantes do
mundo. Alojamento.

SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUZIA
5º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta 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 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 Luísa,
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 à Catedral (visita ao interior) com
a Giralda. Tarde livre para explorar a cidade e seus
bairros típicos.

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 próxima parada será Lisboa,
capital de Portugal, situada na desembocadura do
rio Tejo. Alojamento.

7º 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 Praça de Touros 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.

4º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade 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: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico
mundialmente famoso. Na parte da manhã, saída
para Granada, localizada 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: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - MADRI
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas almóadas
e as construções de incalculável valor histórico e
arquitetônico 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.

9º Dia: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta
cidade, Patrimônio da Humanidade, fazendo uma
caminhada pelo centro histórico, visitando o interior da Catedral e a igreja de São Tomé, para
admirar a obra-prima de El Greco, “O Enterro do
Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria la
Blanca. Na parte da tarde, saída para Madri. FIM
DA VIAGEM.
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* 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.

30$
MADRI
5 dias
USD

Início e Fim
Duração

SALAMANCA · PORTUGAL
Preços por pessoa Quarto Duplo

«T»
510

«C»
560

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. quarto individual________________

550
190

600
230

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

SALAMANCA · PORTUGAL ·
ANDALUZIA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
9 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.090 1.190

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Feira de Sevilha 2017
(Saídas 08 Abril e 29 Abril)____________
Supl. quarto individual________________

1.170

1.270

120
370

200
470

Desc. Venda Antecipada___________

30

30

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Alojamento com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante todo o circuito.
• Visita com guia local em Salamanca, Lisboa e Cáceres.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
Extensão Andaluzia:
• Visita com guia local em Sevilha, Alhambra de Granada
e Toledo.
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1

Tipo

Hotel

SALAMANCA «T» Gran Hotel Corona ****
«C» Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
«T» São José ***
«C» Santa María ****
2 LISBOA
«T» Roma ***
«C» Lutecia ****
Extensão Levante e Barcelona:
2 SEVILHA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Labreros ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ÁVILA ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
CÁCERES

VALÊNCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 15 Abr.
a 7 Out.*
*(exceto 12 a 19 Ago.)

Salamanca · Portugal · Andaluzia · Levante (Cód. 304-17/18)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________
SÁBADOS - De 01 ABRIL a 21 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas
Mar18 3 10 17

2º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve
caminhada nesta cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico e continuação até a fronteira portuguesa para seguir
até Coimbra, antiga capital de Portugal, com ruas
estreitas, casas suspensas, palácios e igrejas.
Continuação para Fátima, que se tornou um dos
Santuários Marianos mais importantes do mundo.
Alojamento.
3º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Nossa
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal,
situada na desembocadura do rio Tejo. Alojamento.
4º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.

7º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para
admirar seus monumentos mais significativos
como a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte
da tarde, saída para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
8º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada e visita ao complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
Jardins do Generalife. Alojamento.
9º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
10º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
11º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
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. À tarde, continuação para Madri. FIM DA
VIAGEM.

5º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios
lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. Percorreremos sua Praça
Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu
bairro medieval. Continuação da viagem para Sevilha. Alojamento.

40
XX$
SALAMANCA · PORTUGAL ·
ANDALUZIA · LEVANTE
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
12 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.600 1.730

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Feira de Sevilha 2017
(Saídas 8 e 29 Abril)____________________
Supl. quarto individual________________

1.690

1.860

120
520

200
660

Desc. Venda Antecipada___________

40

40

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Salamanca, Lisboa, Cáceres,
Sevilha, Alhambra de Granada, Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
• Taxa de estadia turística em Lisboa e Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
1
2
2
1
1
1
2

Tipo

SALAMANCA «T»
«C»
FÁTIMA
«T»
«C»
LISBOA
«T»
«C»
SEVILHA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
VALÊNCIA
«T»
«C»
BARCELONA «T»
«C»

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

1º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9
horas, rumo a Ávila, Patrimônio da Humanidade
e local de nascimento de Santa Teresa de Jesus.
Breve parada para desfrutar desta joia medieval.
Continuação para Salamanca e visita a esta cidade universitária, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade, para admirar sua
Praça Principal, a Casa das Conchas, a Catedral e
a Universidade. Alojamento.

interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.

Hotel

Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****
Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Saray ****
Carmen ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valência ****
Sagrada Familia ***
Catalonia Eixample 1864 ****

6º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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COSTA DEL SOL
ALGECIRAS

RABAT
CASABLANCA

TÂNGER

TÂNGER
RABAT
CASABLANCA

FEZ
MEKNÈS

MARRAKECH

MARRAKECH

Cidade de início e fim do circuito.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

FEZ
MEKNÈS

Cidade de início e fim do circuito.

Costa del Sol
& Marrocos (Cód. 144-17/18)

Cidades Imperiais

DATAS DE SAÍDA DA C. DEL SOL____________________________

DATAS DE SAÍDA DA TÂNGER__________________________________

SÁBADOS - O ano todo, de 1 ABRIL 2017 a
24 MARÇO 2018

SÁBADOS - O ano todo, de 1 ABRIL 2017 a
24 MARÇO 2018

1º Dia: (Sábado) ORIGEM - COSTA DEL SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Assistência e
traslado ao hotel. Dia livre neste local turístico.

1º Dia: (Sábado) CIDADE DE ORIGEM - TÂNGER
Saída do voo com destino a Tânger. Assistência e
traslado ao hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia: (Domingo) ao 6º Dia: (Quinta): mesmo itinerário do circuito “MARROCOS” da página seguinte.

2º Dia: (Domingo) TÂNGER - RABAT
Café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade de
forte influência europeia. Continuação para Rabat,
a capital do Reino de Marrocos. Visita panorâmica
passando pelo Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Fortaleza ou Kasbah dos
Oudaias. Jantar e alojamento.

(Cód. 278-17/18)

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.

3º Dia: (Segunda) ao 6º Dia: (Quinta): mesmo itinerário do circuito “MARROCOS” da página seguinte.

8º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã. Dia livre nesta costa extraordinária. Jantar e alojamento.

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

9º Dia: (Domingo) COSTA DEL SOL
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

8º Dia: (Sábado) TÂNGER - CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã e traslado ao aeroporto FIM DA VIAGEM.

20$
COSTA DEL SOL · MARROCOS

20$
Início e Fim C. DEL SOL
Duração 9 dias

USD

Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada________________
Alta Temporada

Preços por pessoa Quarto Duplo

«T»
«C»
1.110 1.340

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)___
Supl. quarto individual___________

1.170
370

1.400
440

Desc. Venda Antecipada_______

20

20

O PREÇO INCLUI_________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto de Málaga e traslados de/para hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito.
Visita com guia local em Rabat, Marrakech e Fez
Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca e Meknès.
• Travessia de Ferry do Estreito de Gibraltar.
• Inclui Meia Pensão durante toda a viagem (6 jantares
e 2 almoços).
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES___________________
Noites Cidade

3
1
2
2

C. DEL SOL

Tipo

«T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»

Hotel

Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Chellah ****
Golden Tulip *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh ****SUP.

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

CIDADES IMPERIAIS

Baixa Temporada________________
Alta Temporada

TÂNGER
8 dias
USD

«T»
«C»
970 1.140

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)___
Supl. quarto individual___________

1.030
280

1.220
350

Desc. Venda Antecipada_______

20

20

O PREÇO INCLUI_________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto de Tânger e traslados de/para hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante falando espanhol durante todo o
circuito.
Visita com guia local em Rabat, Marrakech e Fez.
Passeio panorâmico em Tânger, Casablanca e Meknès
Inclui Meia Pensão durante toda a viagem (5 jantares
e 2 almoços).
O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES___________________
Noites Cidade

2
1
2
2

TÂNGER

Tipo

«T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»

Hotel

Golden Tulip Andaluzia *****
Golden Tulip Andaluzia *****
Chellah ****
Golden Tulip *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh ****SUP.

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

MÁLAGA/COSTA DEL SOL
ALGECIRAS

RABAT
CASABLANCA

TÂNGER

FEZ
MEKNÈS

MARRAKECH

Cidade de início e fim do circuito.

Marrocos (Cód. 277-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA C. DEL SOL_________________________
DOMINGOS - O ano todo, de 2 ABRIL 2017 a
25 MARÇO 2018

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 admirar a magnífica Mesquita de
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação
para Marrakech. Jantar e alojamento.

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.

20
XX$
MÁLAGA
6 dias
USD

Início e Fim
Duração

MARROCOS
Preços por pessoa Quarto Duplo

«T»
800

«C»
970

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. quarto individual________________

850
200

1.040
270

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Alojamento com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o
circuito.
• Visita com guia local em Rabat, Marrakech e Fez.
• Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca e Meknès.
• Travessia de Ferry do Estreito de Gibraltar.
• Inclui Meia Pensão durante toda a viagem (3 jantares e
2 almoços).

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

1º Dia: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/
TARIFA - TÂNGER - RABAT
Saída de Málaga, hotel AC Málaga Palacio às 5 horas. Continuação rumo aos 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, teremos a oportunidade avistar simpáticos grupos 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
profundamente 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.

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, 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. Tarde livre que você pode aproveitar para
continuar visitando a cidade.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
2
2

RABAT

Tipo

«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»

Hotel

Chellah ****
Golden Tulip *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh ****SUP.

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

BARCELONA

MADRI
TOLEDO

CÁCERES

VALÊNCIA
ALICANTE

SEVILHA
RONDA
ALGECIRAS

RABAT
CASABLANCA

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÂNGER

FEZ
MEKNÈS

MARRAKECH

Cidade de início e fim do circuito.

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Saídas de 19 Abr.
a 4 Out.*
*(exceto 16 a 23 Ago.)

Andaluzia · Costa del Sol · Marrocos (Cód. 233-17/18)
Andaluzia · Costa Mediterrânica · Marrocos · Barcelona (Cód. 285-17/18)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI___________________________________
QUARTAS - O ano todo, de 29 MARÇO 2017 a
21 MARÇO 2018
**De novembro a fevereiro, Cáceres será substituída por Córdoba,
incluindo a visita à cidade e sua famosa Mesquita.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · MARROCOS
1º Dia: (Quarta) MADRI - CÁCERES* - SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9
horas, rumo à região de Extremadura até chegar
a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da
Europa”. Percorreremos sua Praça Principal (Plaza
Mayor) e o centro antigo, com seu bairro medieval.
Continuação da viagem para Sevilha. Alojamento.
2º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. De manhã, visita panorâmica percorrendo a Universidade, o Parque de Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao interior) com
a Giralda. Tarde livre para explorar a cidade e seus
bairros típicos. Alojamento.
3º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte da tarde, saída para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
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4º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste ponto turístico mundialmente famoso. Você vai
poder desfrutar de suas praias, que estão entre as
melhores da Europa, de seus famosos 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 simpáticos
grupos 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 profundamente 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.
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 admirar 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
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
que você pode aproveitar para continuar visitando
a cidade.
8º 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.
9º 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 Palá-

cio 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.
10º 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.
Jantar e 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, “O
Enterro do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa
Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída para Madri. FIM DA VIAGEM.

QUARTAS - De 29 MARÇO a 18 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 7 14 21

extensão Levante e Barcelona
ANDALUZIA · COSTA MEDITERRÂNICA ·
MARROCOS · BARCELONA
12º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.

50$
ANDALUZIA · COSTA DEL SOL ·
MARROCOS
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

MADRI
12 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.530 1.750

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 12 Abril e 03 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

1.620

1.850

120
470

200
570

13º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.

Desc. Venda Antecipada___________

50

50

14º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

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. À tarde, continuação para Madri.
FIM DA VIAGEM.

ANDALUZIA · C. MEDITERRÁNEA · Início e Fim MADRI
Duração 15 dias
MARROCOS · BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

«T»
«C»
2.000 2.370

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 12 Abril e 03 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

2.170

2.600

120
700

200
900

Desc. Venda Antecipada___________

50

50

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

11º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
Jardins do Generalife. Alojamento.

DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Cáceres, Sevilha, Rabat,
Marrakech, Fez, Alhambra de Granada e Toledo. Passeio
panorâmico em Tânger, Casablanca e Meknès.
• Travessia de Ferry do Estreito de Gibraltar.
• Inclui 6 jantares e 2 almoços.
Extensão Levante e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e recorrido
panorámico en Alicante.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

Tipo

Hotel

SEVILHA

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 RABAT
«T» Chellah ****
«C» Golden Tulip *****
2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina *****
2 FEZ
«T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh Zalagh ****SUP.
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Extensão Levante e Barcelona:
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Para a entrada em Marrocos é preciso informar até no máximo
72 horas antes da chegada, os seguintes dados do passaporte:
número, nacionalidade, datas de nascimento e de validade.
* 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.
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ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO

CÁCERES

VALÊNCIA

ALICANTE
CÓRDOBA
SEVILHA JEREZ
GRANADA
CÁDIZ
COSTA DEL SOL
ALGECIRAS LA LÍNEA (GIBRALTAR)
TÂNGER
RABAT
CASABLANCA

FEZ
MEKNÈS

MARRAKECH

Cidade de início e fim do circuito.

Andaluzia · Estancia na Costa del Sol · Marrocos (Cód. 258-17/18)
Andaluzia · Costa del Sol · Marrocos · Levante · Barcelona (Cód. 259-17/18)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI_____________________________________
TERÇAS - De 28 MARÇO a 17 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 6 13 20

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

ANDALUZIA · ESTANCIA NA COSTA DEL SOL ·
MARROCOS
1º Dia: (Terça) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas,
rumo às terras de La Mancha, onde faremos uma
parada na típica “Venta” de Dom Quixote. Em seguir, chegaremos a Córdoba, cujo centro histórico
é Patrimônio da Humanidade. Visita à cidade com
passeio a pé pelo Bairro Judeu e sua famosa Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos para
Sevilha. Alojamento. Tempo livre.
2º Dia: (Quarta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.
3º Dia: (Quinta) SEVILHA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, com 3 mil anos
de história, que se gaba de ser a mais antiga cidade
europeia. Breve passeio panorâmico. Seguiremos
para Jerez, onde visitaremos uma de suas famosas adegas. Continuando, chegaremos a La Línea,
cidade que faz fronteira com Gibraltar. Tempo livre
durante o qual teremos a possibilidade de cruzar a
fronteira e adentrar neste peculiar enclave britânico, com seu famoso Rochedo, espetacular mirante
da Costa Africana. Na parte da tarde seguiremos
para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
4º Dia: (Sexta) e 5º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dias livres
neste ponto turístico mundialmente famoso, banhado pelo Mediterrâneo e que tem a montanha
como pano de fundo. Você vai poder desfrutar de
suas praias, que estão entre as melhores da Europa, de seus famosos 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
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agradável travessia de cerca de 15 km, teremos
a oportunidade avistar simpáticos grupos 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
profundamente 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 admirar 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
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
que você pode aproveitar para continuar visitando
a cidade.
9º 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.
10º 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.
11º 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.

12º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
Jardins do Generalife. Alojamento.

TERÇAS - De 28 MARÇO a 17 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 6 13 20

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 panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.

50
XX$
ANDALUZIA · ESTANCIA NA
COSTA DEL SOL · MARROCOS
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 11 Abril e 02 Maio).....
Supl. quarto individual________________

14º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.

Desc. Venda Antecipada___________

15º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

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. À tarde, continuação para Madri. FIM DA
VIAGEM.

ANDALUZIA · COSTA DEL SOL ·
MARROCOS · LEVANTE · BARCELONA
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
13 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.680 1.910
1.780

2.030

120
530

200
630

50

50
MADRI
16 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
2.050 2.500

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 11 Abril e 02 Maio)____________
Supl. quarto individual________________

2.250

2.730

120
780

200
970

Desc. Venda Antecipada___________

50

50

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

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, “O
Enterro do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa
Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída para Madri. FIM DA VIAGEM.

DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Cáceres, Sevilha, Rabat,
Marrakech, Fez, Alhambra de Granada e Toledo.
Passeio panorâmico em Tânger, Casablanca e Meknès.
• Visita a uma famosa adega de Jerez, com degustação
de vinhos.
• Travessia de Ferry do Estreito de Gibraltar.
• Inclui 7 jantares e 2 almoços.
Extensão Levante e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

SEVILHA

Tipo

Hotel

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Sevilla ****
4 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 RABAT
«T» Chellah ****
«C» Golden Tulip *****
2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina *****
2 FEZ
«T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh Zalagh ****SUP.
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Extensão Levante e Barcelona:
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Para a entrada em Marrocos é preciso informar até no máximo 72 horas antes da chegada, os seguintes dados do passaporte: número, nacionalidade, datas de nascimento e de
validade.
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ZARAGOZA
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
MADRI
ÁVILA
COIMBRA
TOLEDO
FÁTIMA
ÓBIDOS
CÁCERES
LISBOA

BARCELONA

VALÊNCIA
ALICANTE

SEVILHA
ALGECIRAS

RABAT

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÂNGER

FEZ
MEKNÈS

MARRAKECH

Cidade de início e fim do circuito.

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Saídas de 15 Abr.
a 30 Set.*
*(exceto 12 a 19 Ago.)

Portugal · Andaluzia · Costa del Sol · Marrocos (Cód. 305-17/18)
Portugal · Andaluzia · Costa del Sol · Marrocos · Levante (Cód. 306-17/18)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________
SÁBADOS - De 25 MARÇO a 21 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 3 10 17

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

PORTUGAL · ANDALUZIA · COSTA DEL SOL ·
MARROCOS
1º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas,
rumo a Ávila, Patrimônio da Humanidade e local de
nascimento de Santa Teresa de Jesus. Breve parada para desfrutar desta joia medieval. Continuação
para Salamanca e visita a esta cidade universitária, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio
da Humanidade, para admirar sua Praça Principal,
a Casa das Conchas, a Catedral e a Universidade.
Alojamento.
2º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve caminhada nesta cidade medieval declarada
Monumento de Interesse Histórico e Artístico e
continuação até a fronteira portuguesa para seguir até Coimbra, antiga capital de Portugal, com
ruas estreitas, casas suspensas, palácios e igrejas.
Continuação para Fátima, que se tornou um dos
Santuários Marianos mais importantes do mundo.
Alojamento.
3º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Nossa
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal,
situada na desembocadura do rio Tejo. Alojamento.
4º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica, percorrendo o Bairro da Alfama,
Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre para continuar visitando a cidade ou fazer uma
excursão opcional às bonitas cidades de Sintra,
Cascais e Estoril.
5º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios
lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. Percorreremos sua Praça
Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu
bairro medieval. Continuação da viagem para Sevilha. Alojamento.
6º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, a Plaza de América, os pavilhões da
Exposição Universal de 1929 e os Jardins de Mu-
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rillo, onde iniciaremos um passeio a pé pelo Bairro
de Santa Cruz até chegar à Catedral (visita ao interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.

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: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte da tarde, saída para a Costa del Sol. 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 admirar a magnífica Mesquita de
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação
para Marrakech. Jantar e alojamento.

8º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste
local turístico mundialmente famoso, banhado pelo
Mediterrâneo e com a montanha como pano de fundo. Você vai poder desfrutar de suas praias, que estão entre as melhores da Europa, de seus famosos
portos esportivos, quiosques e restaurantes.
9º 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 simpáticos grupos 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
profundamente sua história, dando origem a uma
sociedade multicultural. Continuação para Rabat, a

11º 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 mostruário da
vida e cultura marroquinas, onde poderemos admirar músicos, encantadores de serpentes, acrobatas,
dançarinos, etc. Tarde livre que você pode aproveitar
para continuar visitando a cidade.
12º 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.

13º 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.

15º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
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 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, “O
Enterro do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa
Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída para Madri. FIM DA VIAGEM.

SÁBADOS - De 25 MARÇO a 14 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 3 10 17

extensão Levante e Barcelona
PORTUGAL · ANDALUZIA · COSTA DEL SOL ·
MARROCOS · LEVANTE
16º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.

50
XX$
PORTUGAL · ANDALUZIA ·
COSTA DEL SOL · MARROCOS
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 08 Abril e 29 Abril)____________
Supl. quarto individual________________

Desc. Venda Antecipada___________

MADRI
16 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.950 2.150
2.080

2.310

120
650
50

200
860
50

17º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.

PORTUGAL · ANDALUZIA · C. SOL · Início e Fim MADRI
Duração 19 dias
MARROCOS · LEVANTE
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

18º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 08 Abril e 29 Abril)____________
Supl. quarto individual________________

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. À tarde, continuação para Madri. FIM DA
VIAGEM.

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

Desc. Venda Antecipada___________

«T»
«C»
2.350 2.610
2.520

2.810

120
780
50

200
1.030
50

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

14º 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.

DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
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 de Ferry do Estreito de Gibraltar.
• Inclui 6 jantares e 2 almoços (C. Sol e Marrocos).
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
Extensão Levante e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1

Tipo

Hotel

SALAMANCA «T» Gran Hotel Corona ****
«C» Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
«T» São José ***
«C» Santa María ****
2 LISBOA
«T» Roma ***
«C» Lutecia ****
2 SEVILHA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 RABAT
«T» Chellah ****
«C» Golden Tulip *****
2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina *****
2 FEZ
«T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh Zalagh ****SUP.
Extensão Levante e Barcelona:
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Para a entrada em Marrocos é preciso informar até no máximo
72 horas antes da chegada, os seguintes dados do passaporte:
número, nacionalidade, datas de nascimento e de validade.
* 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.
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GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
COVADONGA
BILBAO
LUGO
LA TOJA
ASTORGA
VIGO
SALAMANCA

ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início e fim do circuito.

Cantábrico (Cód. 255-17)
Cantábrico · Rias Baixas (Cód. 170-17)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI____________________________________
SÁBADOS - De 8 ABRIL hasta 14 OUTUBRO 2017

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

CANTÁBRICO
1º Dia: (Sábado) MADRI - ZARAGOZA - SAN
SEBASTIÁN
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento 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. À tarde,
continuação para San Sebastián. 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. Saída rumo ao Monte Igueldo,
de onde é possível contemplar a vista da cidade
e continuação para Bilbao. Passeio panorâmico
com tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim para admirar esta moderna obra de arquitetura. Prosseguiremos até Castro Urdiales, típica cidade de pescadores do norte. Tempo livre.
Saída para Santander, cidade portuária que conta
com numerosas praias, como a de El Sardinero.
Alojamento.
3º Dia: (Segunda) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, que
abriga verdadeiros tesouros arquitetônicos, como
a Colegiada de Santa Juliana. Continuação para
Covadonga e tempo livre para visitar o Santuário
e a gruta com a imagem da Virgem. À tarde, saída
para Oviedo, que destaca pela beleza de suas ruas
e sua Catedral, uma das obras mais importantes
do gótico asturiano e Patrimônio da Humanidade.
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, como suas muralhas, declaradas Patrimônio da Humanidade.
Alojamento.
5º Dia: (Quarta) LUGO - ASTORGA - MADRI
Café da manhã. Saída para Astorga com breve
pausa e tempo livre para visitar seu famoso Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Continuação por
Medina del Campo até chegar a Madri. FIM DA
VIAGEM.
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Extensão Rias Baixas
CANTÁBRICO · RIAS BAIXAS

5º Dia: (Quarta) LUGO - A CORUÑA
Café da manhã. Saída para A Coruña. Visita panorâmica percorrendo o Passeio da Marina, a Praça
de Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos
uma parada para admirar o farol mais antigo do
mundo. 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, Patrimônio
da Humanidade, centro de peregrinação cristã e
ponto final da via do Caminho de Santiago. Visita
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua
Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior.
Tarde livre. Alojamento.
7º Dia: (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Café da manhã. Saída para a deliciosa região das
Rias Baixas galegas rumo a La Toja, uma das ilhas
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. Tempo livre e continuação pela Ria de Arosa e
Pontevedra até chegar a Vigo. 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, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Você vai admirar
sua Plaza Mayor, a Casa das Conchas, a Catedral
e a Universidade. Continuação da viagem rumo
a Villacastín e Guadarrama para chegar a Madri.
FIM DA VIAGEM.

30$
Início e Fim
Duração

CANTÁBRICO
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
5 dias
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

620

(Saídas Jul., Ago. e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

680
260

Desc. Venda Antecipada_______________________

20

CANTÁBRICO · RIAS BAIXAS

Início e Fim
Duração

Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
8 dias
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

1.010

(Saídas Jul., Ago. e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.100
410

Desc. Venda Antecipada_______________________

30

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Alojamento com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante todo o circuito.
• Circuito panorâmico em San Sebastián, Bilbao e Gijón.
Extensão Rias Baixas:
• Visita com guia local em Santiago e passeio panorâmico
em A Coruña.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1 SAN SEBASTIÁN
1 SANTANDER
1 OVIEDO
1 LUGO
Extensão Rias Baixas:
1 A CORUÑA
1 SANTIAGO
1 VIGO

Hotel

Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Cidade de Vigo ****

A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LUGO
ASTORGA

MADRI

Cidade de início e fim do circuito.

Galícia · Rias Baixas (Cód. 190-17)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI_________________
TERÇAS - De 11 ABRIL a 17 OUTUBRO 2017

2º 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 e a
Praça de Maria Pita, onde se encontra a Prefeitura
da cidade. Prosseguiremos até a Torre de Hércules, construída no século I, 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.

20
XX$
Início e Fim
Duração

GALÍCIA · RIAS BAIXAS
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
5 dias
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

610

(Saídas Jul., Ago. e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

650
210

Desc. Venda Antecipada_______________________

20

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Santiago e passeio
panorâmico em A Coruña.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
1
1
1

LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO

Hotel

Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Cidade de Vigo ****

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

1º Dia: (Terça) MADRI - ASTORGA - LUGO
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento 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
do universal 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: (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, coração do lugar, são algumas
das muitas atrações que oferece esta cidade,
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio
da Humanidade. Continuação da viagem para
Villacastín e Guadarrama, até chegar a Madri.
FIM DA VIAGEM.

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 e espirituais da Espanha, principal polo de peregrinação
cristã, ao lado de Jerusalém e Roma e ponto final
da via do Caminho de Santiago originariamente
construída pelo império romano. Visita à cidade,
percorrendo a Praça do Obradoiro e sua magnífica Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o
Maior. Tarde livre para continuar visitando cidade,
que tem um 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 e suas riquezas naturais. Tempo
livre e continuação pela ria de Arosa, a mais
extensa de todas. Seguiremos por Pontevedra
até chegar a Vigo, a cidade mais populosa da
Galícia, 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 e
seus mercados, que fazem a delícia dos visitantes. Alojamento.
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A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LUGO
ASTORGA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

MADRI
CÁCERES

LISBOA

Cidade de início e fim do circuito.

Galícia · Portugal (Cód. 193-17)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

TERÇAS - De 11 ABRIL a 17 OUTUBRO 2017

1º Dia: (Terça) MADRI - ASTORGA - LUGO
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9
horas, rumo a Villacastín e Medina del Campo,
onde veremos o Castelo da Mota. Continuação
para Astorga, tempo livre para admirar seu famoso Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Na parte da tarde, saída para Lugo, cidade que ainda
conserva vestígios de seu passado romano.
Alojamento.
2º Dia: (Quarta) LUGO - A CORUÑA
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita panorâmica pela cidade, onde veremos o Passeio da
Marina e a Praça de Maria Pita, com uma parada
na Torre de Hércules, o farol mais antigo do mundo. 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, Patrimônio
da Humanidade, centro de peregrinação cristã e
ponto final da via do Caminho de Santiago. Visita
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua
Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior.
Tarde livre. Alojamento.
4º Dia: (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Café da manhã. Saída para a deliciosa região das
Rias Baixas galegas para chegarmos a La Toja,
uma das ilhas mais conhecidas graças ao seu
famoso balneário. Tempo livre e continuação pela
rias de Arosa e Pontevedra até chegar a Vigo. Alojamento.
5º Dia: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Veremos a Praça Principal,
a Casa das Conchas, a Catedral e a Universidade.
Alojamento em Salamanca. Resto da tarde livre.
Alojamento.
6º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve
caminhada nesta cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico, continuação até a fronteira portuguesa para seguir
até Coimbra, antiga capital de Portugal, com ruas
estreitas, casas suspensas, palácios e igrejas.
Continuação para Fátima, que se tornou um dos
Santuários Marianos mais importantes do mundo.
Alojamento.
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7º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Nossa
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal.
Alojamento.
8º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.
9º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - MADRI
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas antigas muralhas e
construções lhe outorgaram o título de “Terceiro
Conjunto Monumental Europeu”. Percorreremos
sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu bairro medieval. Continuação da viagem para Madri. FIM DA VIAGEM.

20$
Início e Fim
Duração

GALÍCIA · PORTUGAL
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
9 dias
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

1.010

(Saídas Jul., Ago. e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.080
410

Desc. Venda Antecipada_______________________

20

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Santiago, Lisboa e Cáceres, e
passeio panorâmico em A Coruña.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
1
1
1
1
1
2

LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Cidade de Vigo ****
Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia ****

A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LUGO
ASTORGA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
CÁCERES

VALÊNCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 11 Abr.
a 3 Out.*
*(exceto 8 a 15 Ago.)

Galícia · Portugal · Andaluzia (Cód. 260-17)
Galícia · Portugal · Andaluzia · Levante (Cód. 174-17)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________
TERÇAS - De 11 ABRIL a 17 OUTUBRO 2017

extensão Andaluzia
GALÍCIA · PORTUGAL · ANDALUZIA

10º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. De manhã, visita panorâmica percorrendo a Universidade, o Parque de Maria Luísa,
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 à Catedral (visita ao interior) com
a Giralda. Tarde livre para explorar a cidade e seus
bairros típicos. Alojamento.
11º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para
admirar seus monumentos mais significativos
como a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte
da tarde, saída para 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 para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
Jardins do Generalife. Alojamento.

GALÍCIA · PORTUGAL · ANDALUZIA · LEVANTE
13º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
14º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar 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. À tarde, continuação para Madri. FIM DA
VIAGEM.

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,
“O Enterro do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de
Santa Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída
para Madri. FIM DA VIAGEM.

* 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.

50
XX$
GALÍCIA · PORTUGAL ·
ANDALUZIA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Início e Fim
Duração

MADRI
13 dias
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

1.590

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)_____________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.690
640

Desc. Venda Antecipada_______________________

30

GALÍCIA · PORTUGAL ·
ANDALUZIA · LEVANTE
Preços por pessoa Quarto Duplo

Início e Fim
Duração

MADRI
16 dias
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

2.040

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)_____________________
Supl. quarto individual_____________________________

2.160
840

Desc. Venda Antecipada_______________________

50

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

9º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas antigas muralhas e
construções lhe outorgaram o título de “Terceiro
Conjunto Monumental Europeu”. Percorreremos
sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu bairro medieval. Continuação da viagem para Madri. Alojamento.

extensão Levante e Barcelona

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
Extensão Andaluzia:
• Visita com guia local em Sevilha, Alhambra de Granada
e Toledo.
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
Extensão Levante e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Hotel

1 LUGO
Méndez Núñez ****
1 A CORUÑA
Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO
Tryp Santiago ****
1 VIGO
Cidade de Vigo ****
1 SALAMANCA
Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
Santa María ****
2 LISBOA
Lutecia ****
Extensão Andaluzia:
2 SEVILHA
Meliá Lebreros ****
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
Carmen ****
Extensão Levante e Barcelona:
1 VALÊNCIA
Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA
Catalonia Eixample 1864****
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GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
COVADONGA
BILBAO
LUGO
LA TOJA
ASTORGA
VIGO
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ZARAGOZA
MADRI

CÁCERES

LISBOA

Cidade de início e fim do circuito.

Norte da Espanha · Portugal (Cód. 198-17)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

SÁBADOS - De 8 ABRIL a 14 OUTUBRO 2017

1º Dia: (Sábado) MADRI - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento 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. À tarde,
continuação para San Sebastián. 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. Saída rumo ao Monte Igueldo, de
onde é possível contemplar a vista da cidade e
continuação para Bilbao. Passeio panorâmico com
tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim
para admirar esta moderna obra de arquitetura.
Prosseguiremos até Castro Urdiales, típica cidade
de pescadores do norte. Tempo livre. Saída para
Santander, cidade portuária que conta com numerosas praias, como a de El Sardinero. Alojamento.
3º Dia: (Segunda) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, que
abriga verdadeiros tesouros arquitetônicos, como
a Colegiada de Santa Juliana. Continuação para
Covadonga e tempo livre para visitar o Santuário
e a gruta com a imagem da Virgem. À tarde, saída
para Oviedo, que destaca pela beleza de suas ruas
e sua Catedral, uma das obras mais importantes
do gótico asturiano e Patrimônio da Humanidade.
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, como suas muralhas, declaradas Patrimônio da Humanidade.
Alojamento.
5º Dia: (Quarta) LUGO - A CORUÑA
Café da manhã. Saída para A Coruña. Visita panorâmica percorrendo o Passeio da Marina, a Praça
de Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos
uma parada para admirar o farol mais antigo do
mundo. 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, Patrimônio
da Humanidade, centro de peregrinação cristã e
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ponto final da via do Caminho de Santiago. Visita
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua
Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior.
Tarde livre. Alojamento.
7º Dia: (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Café da manhã. Saída para a deliciosa região das
Rias Baixas galegas rumo a La Toja, uma das ilhas
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. Tempo livre e continuação pela Ria de Arosa e
Pontevedra até chegar a Vigo. Alojamento.
8º Dia: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Veremos a Praça Principal,
a Casa das Conchas, a Catedral e a Universidade.
Alojamento em Salamanca. Resto da tarde livre.
Alojamento.
9º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve
caminhada nesta cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico, continuação até a fronteira portuguesa para seguir
até Coimbra, antiga capital de Portugal, com ruas
estreitas, casas suspensas, palácios e igrejas.
Continuação para Fátima, que se tornou um dos
Santuários Marianos mais importantes do mundo.
Alojamento.
10º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Nossa
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal.
Alojamento.
11º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.
12º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - MADRI
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas antigas muralhas e
construções lhe outorgaram o título de “Terceiro
Conjunto Monumental Europeu”. Percorreremos
sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu bairro medieval. Continuação da viagem para Madri. FIM DA VIAGEM.

30$
NORTE DE ESPANHA · PORTUGAL

Início e Fim
Duração

Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
12 dias
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

1.370

(Saídas Jul., Ago. e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.480
610

Desc. Venda Antecipada_______________________

30

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Santiago, Lisboa e Cáceres, e
passeio panorâmico em San Sebastián, Bilbao, Gijón e A
Coruña.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER
OVIEDO
LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Cidade de Vigo ****
Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia ****

GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
COVADONGA
BILBAO
LUGO
LA TOJA
VIGO
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
CÁCERES

VALÊNCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 8 Abr.
a 30 Set.*
*(exceto 5 a 12 Ago.)

Norte Da Espanha · Portugal · Andaluzia (Cód. 200-17)
Ronda Ibérica (Cód. 262-17)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________
SÁBADOS - De 8 ABRIL a 14 OUTUBRO 2017

extensão Andaluzia
NORTE DA ESPANHA · PORTUGAL · ANDALUZIA

13º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.

extensão Andaluzia e Levante
RONDA IBÉRICA
16º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.

50
XX$
NORTE DA ESPANHA · PORTUGAL Início e Fim MADRI
Duração 16 dias
· ANDALUZIA
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

2.180

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)_____________________
Supl. quarto individual_____________________________

2.330
800

Desc. Venda Antecipada_______________________

50

Início e Fim
Duração

RONDA IBÉRICA
Preços por pessoa Quarto Duplo

17º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.

14º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte da tarde, saída para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.

18º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.

15º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada e visita ao complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
Jardins do Generalife. Alojamento.

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. À tarde, continuação para Madri. FIM DA
VIAGEM.

MADRI
19 dias
USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

2.620

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)_____________________
Supl. quarto individual_____________________________

2.810
1.040

Desc. Venda Antecipada_______________________

50

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

12º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios
lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. Percorreremos sua Praça
Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu
bairro medieval. Continuação da viagem para Sevilha. Alojamento.

16º Dia: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade.
Faremos 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, “O Enterro do Conde de Orgaz”,
e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Na parte
da tarde, saída para Madri. FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
Extensão Andaluzia:
• Visita com guia local em Sevilha, Alhambra de Granada,
Toledo.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
Extensão Andaluzia e Levante:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio
panorâmico em Alicante.
• Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Hotel

1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER
Santemar ****
1 OVIEDO
Exe Oviedo ****
1 LUGO
Méndez Núñez ****
1 A CORUÑA
Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO
Tryp Santiago ****
1 VIGO
Cidade de Vigo ****
1 SALAMANCA
Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
Santa María ****
2 LISBOA
Lutecia ****
Extensão Andaluzia:
2 SEVILHA
Meliá Lebreros ****
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
Carmen ****
Extensão Andaluzia e Levante:
1 VALÊNCIA
Silken Puerta de Valência ****
2 BARCELONA
Catalonia Eixample 1864****
* 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.
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ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
LA MANCHA
CÓRDOBA
SEVILHA

GRANADA
COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

JEREZ

Cidade de início e fim do circuito.

Madri · Toledo · Andaluzia · Costa del Sol (ônibus + trem-bala) (Cód. 148-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA BARCELONA_______________________

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

SÁBADOS - De 01 ABRIL a 21 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 10 17

1º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRI
Saída de nosso TERMINAL (Gran Vía, 645), às
10 horas, com direção a Zaragoza. Tempo livre
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, padroeira da Hispanidade e passear no
centro antigo. À tarde, continuação para Madri.
Alojamento.
2º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica da cidade com guia
local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha
oferece. Passaremos ao longo dos lugares mais
importantes, como: o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para terminar
na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no
Templo de Debod, na Plaza Mayor, na Praça de
Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante
oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café
Madrid. Tarde livre para continuar visitando a
cidade ou visitar seus arredores, como El Escorial, Ávila e Segóvia, ou ainda, 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 a 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, “O Enterro do
Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria la
Blanca. Retorno a Madri. Tarde livre.
4º Dia: (Terça) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Saída para as terras de La Mancha, onde faremos
uma parada na típica “Venta” de Dom Quixote. Em
seguir, chegaremos a Córdoba, cujo centro histórico é Patrimônio da Humanidade. Visita à cidade
com passeio a pé pelo Bairro Judeu e sua famosa
Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos
para Sevilha. Alojamento. Tempo livre.
5º Dia: (Quarta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque
de Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao interior) com a Giralda. Tarde livre para
explorar a cidade e seus bairros típicos. Alojamento.
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6º Dia: (Quinta) SEVILHA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, com 3 mil
anos de história, que se gaba de ser a mais antiga cidade europeia. Breve passeio panorâmico.
Seguiremos para Jerez, onde visitaremos uma de
suas famosas adegas. Continuando, chegaremos
a La Línea, cidade que faz fronteira com Gibraltar.
Tempo livre durante o qual teremos a possibilidade de cruzar a fronteira e adentrar neste peculiar
enclave britânico, com seu famoso Rochedo, espetacular mirante da Costa Africana. Na parte da
tarde seguiremos para a Costa del Sol. Jantar e
alojamento.
7º Dia: (Sexta) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico
mundialmente famoso. Na parte da manhã, saída
para Granada, localizada aos pés da Sierra Nevada. Alojamento.
8º Dia: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA - MADRI
Café da manhã. Visita ao complexo monumental
da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
magníficos Jardins do Generalife. Após a visita,
saída para Madri, cruzando as terras de La Mancha, onde iremos parar em um restaurante de
construção típica da região, para desfrutar de
uma deliciosa degustação gastronômica de La
Mancha. No horário marcado, continuação para
Madri. Alojamento.
9º Dia: (Domingo) MADRI - BARCELONA
Café da manhã e tempo livre para continuar descobrindo a cidade até a hora de saída do trem-bala (AVE) de volta para Barcelona. FIM DA VIAGEM.
Se você deseja reservar acomodação ou excursões em Barcelona, consulte nossa oferta na seção “ESPANHA EM SUAS MÃOS“.

20$
MADRI · TOLEDO · ANDALUZIA ·
COSTA DEL SOL
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

Início e Fim BARCELONA
Duração 9 dias

USD

«T»
«C»
1.340 1.470

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 8 e 29 Abril)____________________
Supl. quarto individual________________

1.390

1.520

120
360

200
430

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Toledo, Córdoba,
Sevilha, Alhambra de Granada e passeio panorâmico
em Cádiz.
Excursão de meio dia a Toledo.
Visita a uma famosa adega de Jerez e a uma típica
“venta“ manchega, incluindo uma degustação dos
pratos típicos da região.
Trem-Bala (AVE) Madri-Barcelona.
Inclui 1 jantar na Costa do Sol.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

MADRI

2

SEVILHA

1

C. DEL SOL

1

GRANADA

1

MADRI

Tipo

Hotel

«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»

Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Don Paco ***
Meliá Sevilla ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Alixares ****
Corona de Granada ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
TOLEDO
VALÊNCIA
CÓRDOBA
SEVILHA

ALICANTE
GRANADA
COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

JEREZ

Cidade de início e fim do circuito.

Madri · Toledo · Andaluzia · Costa Mediterrânica (Cód. 146-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA BARCELONA_______________________
SÁBADOS - De 01 ABRIL a 21 OUTUBRO 2017 e
además las siguiente:
Mar18 10 17

1º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRI
Saída de nosso TERMINAL (Gran Vía, 645), às 10
horas, com direção a Zaragoza. Tempo livre para
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. À tarde, continuação para Madri. Alojamento.

3º Dia: (Segunda) MADRI - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, excursão a Toledo. Visita a esta cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. Faremos
uma panorâmica pela cidade e um passeio a pé
pelo centro histórico, visitando a Catedral (exterior) 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. Retorno a
Madri. Tarde livre.
4º Dia: (Terça) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Saída para as terras de La Mancha, onde faremos
uma parada na típica “Venta” de Dom Quixote.
Continuando para o sul, atravessaremos o impressionante desfiladeiro de Despeñaperros, Porta da
Andaluzia. Nossa próxima parada 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, percorrendo a Universidade, o Parque de Maria Luísa, a Plaza de

6º Dia: (Quinta) SEVILHA - CÁDIZ - JEREZ - LA
LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, conhecida
popularmente como a “tacinha de prata”, a capital mais meridional da Europa. Cercada pelo
mar, é uma quase 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 na cidade. Seguiremos para Jerez,
onde visitaremos uma de suas famosas adegas.
Em seguida, percorrendo a “Ruta del Toro”, chegaremos a La Línea, cidade que faz fronteira com
Gibraltar. Tempo livre durante o qual teremos a
possibilidade de cruzar a fronteira e adentrar
neste peculiar enclave britânico 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.
7º Dia: (Sexta) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste ponto turístico mundialmente famoso, banhado
pelo Mediterrâneo e com a montanha como pano
de fundo. Aproveite e desfrute de suas praias, que
estão entre as melhores da Europa.
8º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, saída para Granada, localizada 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.

30
XX$
MADRI · TOLEDO · ANDALUZIA ·
COSTA MEDITERRÂNICA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

Início e Fim BARCELONA
Duração 10 dias

USD

«T»
«C»
1.350 1.470

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 08 Abril e 29 Abril).....
Supl. quarto individual________________

1.440

1.580

120
430

200
540

Desc. Venda Antecipada___________

30

30

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Alojamento com café da manhã buffet.
• Visita com guia local em Madri, Toledo, Córdoba,
Sevilha, Alhambra de Granada e passeio panorâmico
em Cádiz e Alicante.
• Excursão de meio dia a Toledo.
• Visita a uma famosa adega de Jerez, com degustação
de vinhos.
• Inclui 2 jantares na Costa del Sol.
• Taxa de estadia turística em Barcelona.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

2º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local que
nos permitirá conhecer um pouco sobre a história,
os monumentos e os contrastes que a capital da
Espanha oferece, com seus modernos edifícios,
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza
de Cibeles, símbolo da cidade, e Gran Via, para
terminar na régia Plaza de régia Plaza de Oriente.
Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza
Mayor, na Arena de Toros e uma parada na Plaza
de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Tarde livre para
continuar visitando a cidade ou visitar seus arredores, como El Escorial, Ávila e Segóvia, ou ainda,
assistir a um de seus shows teatrais e musicais.

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 explorar a
cidade e seus bairros típicos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

MADRI

2

SEVILHA

2

C. DEL SOL

1

GRANADA

1

VALÊNCIA

Tipo

Hotel

«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»

Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Don Paco ***
Meliá Sevilla ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Saray ****
Carmen ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valência ****

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

9º 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.
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.
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SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ÁVILA ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
CÁCERES

VALÊNCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 26 Abr.
a 4 Out.*
*(exceto 9 a 16 Ago.)

Madri · Salamanca · Portugal (ônibus + trem-bala) (Cód. 289-17/18)
Madri · Portugal · Andaluzia · Levante (Cód. 290-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA BARCELONA_______________________
QUARTAS - De 29 MARÇO a 18 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 7 14

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

MADRI · SALAMANCA · PORTUGAL
1º Dia: (Quarta) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Saída de nosso TERMINAL (Gran Vía, 645), às
8h30min, rumo a Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira
da Hispanidade e passear no centro antigo. À tarde, continuação para Madri. Alojamento.
2º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que nos
permitirá conhecer os monumentos que a capital da
Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para terminar na
régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no Templo
de Debod, na Plaza Mayor, na Praça de Touros e na
Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como
cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Tarde livre para
fazer uma excursão à imperial cidade de Toledo.
3º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando a cidade ou visitar seus arredores.
4º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Saída para Ávila, Patrimônio da Humanidade e
local de nascimento de Santa Teresa de Jesus.
Breve parada para desfrutar desta joia medieval.
Continuação para Salamanca e visita a esta cidade universitária, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade, passando por sua
Plaza Mayor, a Casa das Conchas, a Catedral e a
Universidade. Alojamento.
5º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Cidade Rodrigo, breve caminhada por esta cidade medieval, continuação para
Coimbra, antiga capital de Portugal, com estreitas
ruas, casas suspensas, palácios e igrejas. Continuação para Fátima, que se tornou um dos Santuários
Marianos mais importantes do mundo. Alojamento.
6º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Continuação para Lisboa. Alojamento.
7º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.
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8º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - MADRI
Café da manhã. Saída para Cáceres. Visita a esta
cidade, Patrimônio da Humanidade. Percorreremos sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o centro
antigo, com seu bairro medieval. Continuação da
viagem para 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.

DATAS DE SAÍDA DA BARCELONA_______________________
QUARTAS - De 29 MARÇO a 18 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 7 14

extensão Andaluzia e Levante
MADRI · PORTUGAL · ANDALUZIA · LEVANTE
8º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã. Saída para Cáceres. Visita a esta
cidade, Patrimônio da Humanidade. Percorreremos sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o centro
antigo, com seu bairro medieval. Continuação da
viagem para Sevilha. Alojamento.
9º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para continuar
explorando a cidade. Alojamento.
10º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte da tarde, saída para 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 para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra. Alojamento.
12º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
13º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
FIM DA VIAGEM.

* 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.

50$
MADRI · SALAMANCA · PORTUGAL

Início e Fim BARCELONA
Duração 9 dias

USD

Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

«T»
«C»
1.160 1.230

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. quarto individual________________

1.210
320

1.280
450

Desc. Venda Antecipada___________

30

30

MADRI · PORTUGAL ·
ANDALUZIA · LEVANTE
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

Início e Fim BARCELONA
Duração 13 dias

USD

«T»
«C»
1.710 1.880

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 05 Abril e 26 Abril)____________
Supl. quarto individual________________

1.820

2.010

120
560

200
720

Desc. Venda Antecipada___________

50

50

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito de ônibus.
Visita com guia local em Madri, Salamanca, Lisboa e
Cáceres.
• Trem-Bala (AVE) Madri-Barcelona.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
Extensão Andaluzia e Levante:
• Visita com guia local em Sevilha, Alhambra de Granada
e passeio panorâmico em Alicante.
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
• Taxa de estadia turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

MADRI

Tipo

Hotel

«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
1 SALAMANCA «T» Gran Hotel Corona ****
«C» Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
«T» São José ***
«C» Santa María ****
2 LISBOA
«T» Roma ***
«C» Lutecia ****
1 MADRI
«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
Extensão Andaluzia e Levante:
2 SEVILHA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
1 VALÊNCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valência ****

GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
COVADONGA
BILBAO
LUGO
LA TOJA
VIGO
SALAMANCA

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI

Cidade de início e fim do circuito.

Norte da Espanha e Galícia (ônibus + trem-bala) (Cód. 201-17)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________
SÁBADOS - De 8 ABRIL a 14 OUTUBRO 2017

1º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN
Saída de nosso TERMINAL (Gran Vía, 645), às 10
horas, com direção a Zaragoza. Tempo livre para
poder visitar a Basílica da Virgem do Pilar, Padroeira da Hispanidade. À tarde, continuação para
San Sebastián. Circuito panorâmico nesta cidade
moderna e turística, com sua famosa Praia de la
Concha. Alojamento.

3º Dia: (Segunda) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, que
abriga verdadeiros tesouros arquitetônicos, como
a Colegiada de Santa Juliana. Continuação para
Covadonga e tempo livre para visitar o Santuário
e a gruta com a imagem da Virgem. À tarde, saída
para Oviedo, que destaca pela beleza de suas ruas
e sua Catedral, uma das obras mais importantes
do gótico asturiano e Patrimônio da Humanidade.
Alojamento.

7º Dia: (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Café da manhã. Saída para a deliciosa região das
Rias Baixas galegas rumo a La Toja, uma das ilhas
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. Tempo livre e continuação pela Ria de Arosa e
Pontevedra até chegar a Vigo. 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, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Você vai admirar
sua Plaza Mayor, a Casa das Conchas, a Catedral
e a Universidade. Continuação da viagem rumo
a Villacastín e Guadarrama 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.
Se você deseja reservar acomodação ou excursões em Barcelona, consulte nossa oferta na seção “ESPANHA EM SUAS MÃOS“.

30$
NORTE DE ESPAÑA · GALÍCIA

Início e Fim BARCELONA
Duração 9 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo

USD

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

1.230

(Saídas Jul., Ago. e Set.)___________________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.340
520

Desc. Venda Antecipada_______________________

30

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Santiago e passeio panorâmico
em S.Sebastián, Bilbao, Gijón e A Coruña.
• Trem-Bala (AVE) Madri-Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
1
1
1
1
1
1
1

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER
OVIEDO
LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO
MADRI

Hotel

Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Cidade de Vigo ****
Exe Coloso ****

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

2º Dia: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Café da manhã. Saída rumo ao Monte Igueldo, de
onde é possível contemplar a vista da cidade e
continuação para Bilbao. Passeio panorâmico com
tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim
para admirar esta moderna obra de arquitetura.
Prosseguiremos até Castro Urdiales, típica cidade
de pescadores do norte. Tempo livre. Saída para
Santander, cidade portuária que conta com numerosas praias, como a de El Sardinero. Alojamento.

Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior.
Tarde livre. 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, como suas muralhas, declaradas Patrimônio da Humanidade.
Alojamento.
5º Dia: (Quarta) LUGO - A CORUÑA
Café da manhã. Saída para A Coruña. Visita panorâmica percorrendo o Passeio da Marina, a Praça
de Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos
uma parada para admirar o farol mais antigo do
mundo. 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, Patrimônio
da Humanidade, centro de peregrinação cristã e
ponto final da via do Caminho de Santiago. Visita
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua
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SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

ÁVILA
MADRI

COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

CÁCERES

LISBOA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 16 Abr.
a 1 Out.*
*(exceto 13 a 20 Ago.)

Lisboa · Cáceres · Madri · Salamanca · Coimbra · Fátima (Cód. 312-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA_______________________________
DOMINGOS - De 02 ABRIL a 15 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 4 11 18 25

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. Noite a bordo.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

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, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.
4º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - MADRI
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios
lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. Percorreremos sua Praça
Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu
bairro medieval. Continuação da viagem para Madri. Alojamento.
5º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que nos
permitirá conhecer os monumentos e contrastes
que a capital da Espanha oferece. Passaremos ao
longo dos lugares mais importantes, como: o Estádio
Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para
terminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza Mayor, na Praça
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de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
Tarde livre para continuar explorando a cidade ou
fazer uma excursão à cidade imperial de Toledo.
6º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando a cidade ou visitar seus arredores como El Escorial, ou ainda, assistir a um de
seus shows teatrais e musicais.
7º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Saída para Ávila, Patrimônio da Humanidade e
local de nascimento de Santa Teresa de Jesus.
Breve parada para desfrutar desta joia medieval.
Continuação para Salamanca e visita a esta cidade universitária, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade, para admirar sua
Praça Principal, a Casa das Conchas, a Catedral e
a Universidade. Alojamento.
8º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve
caminhada nesta cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico e continuação até a fronteira portuguesa para seguir até Coimbra, antiga capital de Portugal, com ruas estreitas,
casas suspensas, palácios e igrejas. Continuação
para Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos mais importantes do mundo. Alojamento.
9º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Nossa
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal,
situada na desembocadura do rio Tejo. Alojamento.
10º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

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

20$
Início e Fim LISBOA
LISBOA - CÁCERES - MADRI Duração 10 dias
SALAMANCA - COIMBRA - FÁTIMA
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

«T»
890

«C»
980

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. quarto individual________________

940
330

1.040
440

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Madri e
Salamanca.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
3
1
1
1

LISBOA

Tipo

«T»
«C»
MADRI
«T»
«C»
SALAMANCA «T»
«C»
FATIMA
«T»
«C»
LISBOA
«T»
«C»

Hotel

Roma ****
Lutecia ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****
Roma ****
Lutecia ****

MADRI
TOLEDO
CÁCERES
LISBOA
SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Saídas de 16 Abr.
a 8 Out.*
*(exceto 13 a 20 Ago.)

Lisboa · Cáceres · Andaluzia · Toledo · Madri (Cód. 314-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA_______________________________
DOMINGOS - De 02 ABRIL a 15 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 4 11 18

*De novembro a fevereiro, Cáceres será substituída
por Córdoba, incluindo a visita à cidade e sua famosa
Mesquita.

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. Noite a bordo.

3º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.
4º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES* - SEVILHA
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e edifícios
lhe outorgaram o título de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. Percorreremos sua Praça
Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu
bairro medieval. Continuação da viagem para Sevilha. Alojamento.

9º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que
nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece. Passaremos ao longo dos lugares mais importantes,
como: o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para terminar na régia Plaza de
Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na
Plaza Mayor, na Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo
Hard Rock Café Madrid. Tarde livre para continuar
explorando a cidade.
10º Dia: (Terça) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando a cidade ou visitar seus arredores como El Escorial, Ávila e Segóvia, ou ainda,
assistir a um de seus shows teatrais e musicais.
11º Dia: (Quarta) MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

5º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para explorar a
cidade e seus bairros típicos. Alojamento.

20$
LISBOA - CÁCERES ANDALUZIA - TOLEDO - MADRI
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

LISBOA
11 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
1.090 1.120

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 20 Março e 10 Abril)__________
Supl. quarto individual________________

1.150

1.190

120
440

200
560

Desc. Venda Antecipada___________

20

20

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
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 do Sol.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

2º Dia: (Segunda) LISBOA
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado ao
hotel. Alojamento. Resto do dia livre

tedral (visita ao interior) e a igreja de São Tomé
(visita ao interior), onde se encontra o quadro de
El Greco, “O Enterro do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Na parte da tarde,
saída para Madri. Alojamento.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

LISBOA

2

SEVILHA

1

C. DEL SOL

1

GRANADA

3

MADRI

Tipo

Hotel

«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»

Roma ****
Lutecia ****
Don Paco ****
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Saray ****
Carmen ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****

6º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte da tarde, saída para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
7º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada e visita ao complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os
Jardins do Generalife. Alojamento.
8º Dia: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta
cidade, Patrimônio da Humanidade. Faremos uma
caminhada pelo centro histórico, visitando a Ca* 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.
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SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ÁVILA ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI
CÁCERES

VALÊNCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILHA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

Cidade de início e fim do circuito.

Saídas de 16 Abr.
a 24 Set.*
*(exceto 13 a 20 Ago.)

Portugal · Andaluzia · Costa Mediterrânica · Madri · Salamanca (Cód. 315-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________
DOMINGOS - De 02 ABRIL a 15 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 4 11 18

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. Noite a bordo.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

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, percorrendo o Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos.
Tarde livre para continuar visitando a cidade ou
fazer uma excursão opcional às bonitas cidades
de Sintra, Cascais e Estoril.
4º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã. Saída para Cáceres. Visita a esta
cidade, Patrimônio da Humanidade. Percorreremos sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o centro
antigo, com seu bairro medieval. Continuação da
viagem para Sevilha. Alojamento.
5º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pela Universidade, o Parque de
Maria Luísa, 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 à Catedral (visita ao
interior) com a Giralda. Tarde livre para continuar
explorando a cidade. Alojamento.
6º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça de Touros e a Ponte Nova. Na parte da tarde, saída para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
7º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada e visita ao complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade. Alojamento.
8º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.
9º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
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10º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
11º Dia: (Quarta) BARCELONA - ZARAGOZA MADRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre
para visitar a Basílica da Virgem do Pilar e percorrer seu centro antigo. À tarde, continuação para
Madri. Alojamento.
12º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que
nos permitirá conhecer os monumentos que a capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago
Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas
no Templo de Debod, na Plaza Mayor, na Praça de
Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
Tarde livre para fazer uma excursão à cidade imperial de Toledo.
13º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando a cidade ou visitar seus arredores.
14º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Saída para Ávila, Patrimônio da Humanidade e
local de nascimento de Santa Teresa de Jesus.
Breve parada para desfrutar desta joia medieval.
Continuação para Salamanca e visita a esta cidade universitária, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade, para admirar sua
Praça Principal, a Casa das Conchas, a Catedral e
a Universidade. Alojamento.
15º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve
caminhada nesta cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico e continuação até a fronteira portuguesa para seguir até Coimbra, antiga capital de Portugal, com ruas estreitas,
casas suspensas, palácios e igrejas. Continuação
para Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos mais importantes do mundo. Alojamento.
16º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Continuação para Lisboa. Alojamento.
17º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

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

50$
PORTUGAL · ANDALUZIA ·
COSTA MEDITERRÂNICA ·
MADRI · SALAMANCA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

Início e Fim
Duração

LISBOA
17 dias

USD

«T»
«C»
1.970 2.170

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 09 Abril e 30 Abril)____________
Supl. quarto individual________________

2.080

2.290

120
660

200
860

Desc. Venda Antecipada___________

50

50

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Sevilha,
Alhambra de Granada, Barcelona, Madri, Salamanca e
passeio panorâmico em Alicante.
• Inclui 1 jantar na Costa do Sol.
• Taxa de estadia turística em Lisboa e Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
2
1
1
1
2
3
1
1
1

LISBOA

Tipo

«T»
«C»
SEVILHA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
VALÊNCIA
«T»
«C»
BARCELONA «T»
«C»
MADRI
«T»
«C»
SALAMANCA «T»
«C»
FÁTIMA
«T»
«C»
LISBOA
«T»
«C»

Hotel

Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides ****
Saray ****
Carmen ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valência ****
Sagrada Familia ***
Catalonia Eixample 1864 ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****
Roma ***
Lutecia ****

GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
COVADONGA
BILBAO
LUGO
LA TOJA
VIGO
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ZARAGOZA
MADRI

CÁCERES

LISBOA

Cidade de início e fim do circuito.

Portugal · Madri · Norte de Espanha (Cód. 316-17)
DATAS DE SAÍDA DE MADRI__________________________________
DOMINGOS - De 2 ABRIL a 8 OUTUBRO 2017

Día 1 al 3º: mesmo itinerário do circuito
“PORTUGAL - ANDALUZIA - COSTA MEDITERRÂNICA
- MADRI - SALAMANCA“ da página anterior.

5º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que nos
permitirá conhecer os monumentos que a capital da
Espanha oferece. Passaremos ao longo dos lugares
mais importantes, como: o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para terminar na
régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no Templo
de Debod, na Plaza Mayor, na Praça de Touros e na
Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como
cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Tarde livre para
fazer uma excursão à cidade imperial de Toledo.
6º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando a cidade ou visitar seus arredores.
7º Dia: (Sábado) MADRI - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Tempo livre
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar,
padroeira da Hispanidade e passear no centro
antigo. À tarde, continuação para San Sebastián.
Circuito panorâmico nesta cidade de estilo francês
e aburguesado, cuja paisagem é dominada pela
baía e pela praia de La Concha. Alojamento.
8º Dia: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Café da manhã. Saída rumo ao Monte Igueldo, de
onde é possível contemplar a vista da cidade e
continuação para Bilbao. Passeio panorâmico com
tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim
para admirar esta moderna obra de arquitetura. A
seguir passaremos por Castro Urdiales, típica vila
de pescadores. Tempo livre. Saída para Santander,
cidade portuária que conta também com numerosas praias, como a de El Sardinero. Alojamento.
9º Dia: (Segunda) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, que
abriga verdadeiros tesouros arquitetônicos, como
a Colegiada de Santa Juliana. Continuação para
Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar
o Santuário e a gruta com a imagem da Virgem. À

50
XX$

10º Dia: (Terça) ÓVIEDO - 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, como suas muralhas, declaradas Patrimônio da Humanidade. Alojamento.

PORTUGAL - MADRI E NORTE DA
ESPANHA
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada________________________________
Alta Temporada

1.850

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)_____________________
Supl. quarto individual_____________________________

1.970
820

11º Dia: (Quarta) LUGO - A CORUÑA
Café da manhã. Saída para A Coruña. Visita panorâmica percorrendo o Passeio da Marina, a Praça
de Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos
uma parada para admirar o farol mais antigo do
mundo. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma excursão opcional às Rias Altas. Alojamento.

Desc. Venda Antecipada_______________________
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12º Dia: (Quinta) A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago, Patrimônio
da Humanidade, centro de peregrinação cristã e
ponto final da via do Caminho de Santiago. Visita
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua
Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior.
Tarde livre. Alojamento.
13º Dia: (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Café da manhã. Saída para a deliciosa região das
Rias Baixas galegas rumo a La Toja, uma das ilhas
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. Tempo livre e continuação pela Ria de Arosa e
Pontevedra até chegar a Vigo. Alojamento.
14º Dia: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Café da manhã. Saída para Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade, para
admirar sua Praça Principal, a Casa das Conchas,
a Catedral e a Universidade. Alojamento em Salamanca. Resto da tarde livre. Alojamento.

Início e Fim
Duração

LISBOA
17 dias
USD

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Madri,
Santiago e passeio panorâmico em San Sebastián,
Bilbao, Coruña e Gijón.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LISBOA
MADRI
SAN SEBASTIÁN
SANTANDER
OVIEDO
LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

4º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES - MADRI
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola
para chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas e construções lhe outorgaram o título de “Terceiro Conjunto
Monumental Europeu”. Passaremos ao longo da
Plaza Mayor e seu bairro medieval. Continuação
da viagem para Madri. Alojamento.

tarde, saída para Oviedo, que se destaca pela beleza de suas ruas e sua Catedral, Patrimônio da
Humanidade. Alojamento.

Lutecia ****
Florida Norte ****
Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp de Santiago ****
Cidade de Vigo ****
Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia ****

15º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída a Cidade Rodrigo, passeio a
pé nesta cidade medieval, continuação para Coimbra, antiga capital de Portugal, com estreitas ruas,
casas suspensas, palácios e igrejas. Continuação
para Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos mais importantes do mundo. Alojamento.
16º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Continuação para Lisboa. Alojamento.
17º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã. FIM DA VIAGEM
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MADRI
TOLEDO
CÁCERES
LISBOA
SEVILHA
RONDA
ALGECIRAS

RABAT
CASABLANCA

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÂNGER

GUÍA
FALANDO

FEZ
MEKNÈS

PORTUGUÉS

MARRAKECH

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Saídas de 16 Abr.
a 1 Out.*
*(exceto 13 a 20 Ago.)

Lisboa · Andaluzia · Marrocos · Madri (Cód. 323-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________
DOMINGOS - De 26 MARÇO a 15 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 4 11 18

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. Noite a bordo.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

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. Visita panorâmica
passando pelo Bairro da Alfama, Torre de Belém e
Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre para continuar
visitando a cidade ou fazer uma excursão opcional
às bonitas cidades de Sintra, Cascais e Estoril.
4º Dia: (Quarta) LISBOA - CÁCERES* - SEVILHA
Café da manhã. Saída para Cáceres. Visita a esta
cidade, Patrimônio da Humanidade. Continuação
da viagem para Sevilha. Alojamento.
5º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica passando
pela Universidade, Parque de Maria Luísa, Plaza
de América, os pavilhões da Exposição Universal de 1929 e os Jardins de Murillo. Caminhada
pelo Bairro de Santa Cruz, até chegar à Catedral
(visita ao interior) com a Giralda. Tarde livre.
Alojamento.
6º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre. Saída
para a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
7º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre para
desfrutar das belas praias.
8º Dia: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/
TARIFA - TÂNGER - RABAT
Café da manhã e saída para Tarifa, onde iremos
embarcar no ferry para cruzar o estreito de Gibraltar com destino a Tânger. Desembarque e visita a esta cidade com forte influência europeia.
Continuação para Rabat, a capital do Reino de
Marrocos. Visita panorâmica durante a qual conheceremos: o Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Kasbah dos Oudaias.
Jantar e alojamento.
9º Dia: (Segunda) RABAT - CASABLANCA MARRAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca. Visita panorâmica a esta cidade. Finalizada a visita,
tempo livre para admirar a magnífica Mesquita de
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação
para Marrakech. Jantar e alojamento.
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10º Dia: (Terça) MARRAKECH
Café da manhã, almoço e alojamento. Visita a esta
cidade imperial, onde se destaca o minarete Koutoubia, as tumbas Saadianas, o Palácio Bahia e
a movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio
Cultural da Humanidade. Tarde livre.
11º Dia: (Quarta) MARRAKECH - MEKNÈS - FEZ
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimônio
Cultural da Humanidade. Visita panorâmica para
admirar o portão de “Bab Al-Mansour”, 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. Visita panorâmica à cidade durante a qual passaremos pelos
bairros judeu e cristão, as sete portas do Palácio
Real e a Grande Medina de Fez, 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 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: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã,
saída para Granada, visitando o complexo monumental da Alhambra. Alojamento.
15º Dia: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visitaremos o
interior da Catedral e a igreja de São Tomé, onde
se encontra a obra-prima de El Greco, “O Enterro
do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria
la Blanca. À tarde, saída para Madri. Alojamento.
16º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
passando ao longo dos monumentos que a cidade
oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza
de Cibeles e Gran Via, para terminar na régia Plaza
de Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod,
na Plaza Mayor, na Praça de Touros e na Plaza de
Colón, com refrigerante oferecido como cortesia
pelo Hard Rock Café Madrid.
17º Dia: (Terça) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando a cidade ou visitar seus arredores.
18º Dia: (Quarta) MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

* 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.

50$
LISBOA - ANDALUZIA MARROCOS - MADRI
Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

LISBOA
18 dias
USD

Início e Fim
Duração

«T»
«C»
2.050 2.340

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 09 Abril e 30 Abril)____________
Supl. quarto individual________________

2.150

2.450

120
680

200
840

Desc. Venda Antecipada___________

50

50

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
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 de Ferry do Estreito de Gibraltar.
• Inclui 6 jantares e 2 almoços.
• Taxas de Estadia Turística em Lisboa.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
2
3
1
2
2
1
3

LISBOA

Tipo

«T»
«C»
SEVILHA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
MADRI
«T»
«C»

Hotel

Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides ****
Chellah Rabat ****
Golden Tulip Farah *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh *****SUP.
Saray ****
Carmen ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****

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

ZARAGOZA
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
MADRI
ÁVILA
COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS
CÁCERES
LISBOA

BARCELONA

VALÊNCIA
ALICANTE

SEVILHA
RONDA
ALGECIRAS

RABAT

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÂNGER

FEZ
MEKNÈS

MARRAKECH

Cidade de início e fim do circuito.

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Saídas de 16 Abr.
a 1 Out.*
*(exceto 13 a 20 Ago.)

Lisboa · Andaluzia · Marrocos · Costa Mediterrânica · Madri · Portugal (Cód. 325-17/18)
DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________
DOMINGOS - De 19 MARÇO a 15 OUTUBRO 2017 e
também nas seguintes datas:
Mar18 4 11 18

Día 1 al 14º: Dia: Mesmo itinerário do circuito
LISBOA - ANDALUZIA - MARROCOS - MADRI da
página anterior.

16º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade ou visitar o moderno complexo da Cidade das
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona.
Alojamento.
17º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica percorrendo a Plaza de Espanha, Montjuic,
onde faremos uma parada no mirante para, em
seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gótico,
onde veremos a Plaza de San Jaume, a Prefeitura
e a Catedral (visita ao interior), finalizando na Plaça Catalunya. Tarde livre. Alojamento.
18º 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. À tarde, continuação para Madri. Alojamento.
19º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade com guia local, que
nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece. Pas-

20º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando a cidade ou visitar seus arredores.
21º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Café da manhã. Saída para Ávila, Patrimônio da
Humanidade e local de nascimento de Santa Teresa de Jesus. Breve parada para desfrutar desta joia medieval. Continuação para Salamanca
e visita a esta cidade universitária, cujo centro
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade, para admirar sua Praça Principal, a Casa
das Conchas, a Catedral e a Universidade. Alojamento.
22º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve
caminhada nesta cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico e continuação até a fronteira portuguesa para seguir
até Coimbra, antiga capital de Portugal, com ruas
estreitas, casas suspensas, palácios e igrejas.
Continuação para Fátima, que se tornou um dos
Santuários Marianos mais importantes do mundo.
Alojamento.
23º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Nossa
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal,
situada na desembocadura do rio Tejo. Chegada e
FIM DA VIAGEM.

50$
LISBOA · ANDALUZIA · MARROCOS
Início e Fim LISBOA
· COSTA MEDITERRÂNICA · MADRI ·
Duração 23 dias
PORTUGAL
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada____________________
Alta Temporada

«T»
«C»
2.670 2.970

(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)________
Supl. Semana Santa e
Supl. Feira de Sevilha 2017
(Saídas 09 Abril e 30 Abril)____________
Supl. quarto individual________________

2.830

3.180

120
890

200
1.210

Desc. Venda Antecipada___________

50

50

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Sevilha,
Rabat, Marrakech, Fez, Alhambra de Granada,
Barcelona, Madri, Salamanca e passeio panorâmico em
Tânger, Casablanca, Meknès e Alicante.
• Travessia de Ferry do Estreito de Gibraltar.
• Inclui 6 jantares e 2 almoços.
• Taxa de estadia turística em Lisboa e Barcelona.

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

15º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. Continuação para Valência. Alojamento.

saremos ao longo dos lugares mais importantes,
como: o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para terminar na régia Plaza de
Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na
Plaza Mayor, na Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo
Hard Rock Café Madrid.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
2
3
1
2
2
1
1
2
3
1
1

LISBOA

Tipo

«T»
«C»
SEVILHA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
VALÊNCIA
«T»
«C»
BARCELONA «T»
«C»
MADRI
«T»
«C»
SALAMANCA «T»
«C»
FÁTIMA
«T»
«C»

Hotel

Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides ****
Chellah Rabat ****
Golden Tulip Farah *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh *****SUP.
Saray ****
Carmen ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valência ****
Sagrada Familia ***
Catalonia Eixample 1864 ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****

Para a entrada em Marrocos é preciso informar até no máximo
72 horas antes da chegada, os seguintes dados do passaporte:
número, nacionalidade, datas de nascimento e de validade.
* 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.
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Europa
Mais de 100 itinerários e excursões com
duração de 8 a 31 dias que mostram o
melhor de cada destino e são um convite
para desfrutar das mais belas cidades
da Europa, transportando os viajantes
para uma outra época. Com sua extensa
gama de itinerários completos pelo mundo
inteiro, que abrangem um grande número
de cidades fascinantes, a Wamos Circuito
oferece a você a oportunidade de apreciar
a história de nosso belo e diversificado
continente.
Madri, Lisboa, Paris, Londres, Amsterdã,
Berlim, Frankfurt, Milão, Veneza ou
Roma são o ponto de partida de uma
experiência incomparável. Oferecemos
também circuitos combinados pela Europa
com itinerários na Espanha e Portugal,
começando em Paris, Milão, Roma, Lisboa
ou Madri; para que nada fique por descobrir
em uma viagem sem limites.
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PARIS
BLOIS

VALE DO LOIRE

BORDEAUX

BURGOS
MADRI

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas
Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Madri · Paris (Cód. Saídas Sextas 8 dias: 488-17/18; Saídas Sábados 8 dias: 600-17/18; Saídas Domingos 8 dias: 528-17/18)
1º Dia: (Sex/Sáb/Dom) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Madri. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Sáb/Dom/Seg) 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 esclarecer 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 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.
Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod
e na Praça de Touros para passear e fotografar
(sempre que houver condições climáticas), e uma
pausa na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à
cidade imperial 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 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: (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 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: (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 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: (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. Declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em
1979.
8º Dia: (Sex/Sáb/Dom) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

27$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
PARIS
8 dias
USD

Baixa Temporada____________________________

900

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

950
1.090
400

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (4 jantares)____________

Desc. Venda Antecipada___________________

140
27

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri e Paris.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar 25*26*27*
Abr
1 7 9 14 15 16 23 28 29
Mai
5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 28
Jun
2 3 4 9 11 16 17 18 23 24 25 30
Jul
1 2 7 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30
Ago
4 6 11 12 13 20 25 26 27
Set
1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30
Out
1 6 8 13 14 22 27 29
Nov
4 10 12
Dez
1 10 23 29
Ene18 6 12 26 28
Fev18 3 23 25
Mar18 2 3 4 9 11 16 17 18 23 24 25
* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Saída às Sextas
2
MADRI
1
BORDEAUX
3
PARIS
Saídas aos Sábados
2
MADRI
1
BORDEAUX
3
PARIS
Saídas aos Domingos
2
MADRI
1
BORDEAUX
3
PARIS
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* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

Hotel

Florida Norte ****
Kyriad Begles ***
Median Paris Congres ***
Florida Norte ****
Alton ***
Campanile Pantin ***
Puerta de Toledo ***
B&B Centre Begles **
Campanile La Villette ***

LONDRES
DOVER

FOLKESTONE
CALAIS

ROUEN
PARIS
AMBOISE
VALE DO LOIRE
BORDEAUX

BURGOS
MADRI

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de início e fim do circuito.

Madri · Londres (Cód. 423-17/18)
Madri · Londres · Paris (Cód. 382-17/18)
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 esclarecer qualquer dúvida e dar informações
sobre as atividades que você poderá realizar durante sua estadia em Madri. Alojamento.

5º Dia: (Quarta) BORDEAUX - VALE DO LOIRE AMBOISE - ROUEN
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire, região conhecida como o “Jardim da França”.
Chegaremos a Amboise, onde teremos 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,
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 Rei-

9º Dia: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTÚNEL - CALAIS - PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto 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
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.

Início
MADRI
MADRI
Fim LONDRES
PARIS
9 dias
12 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada____________

1.020

1.250

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.040
1.120
480

1.300
1.420
680

175
30

280
37

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (5/8 jantares)__________

Desc. Venda Antecipada___

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Londres e Paris.
Travessia do Canal da Mancha; Travessia de Ferry:
Calais-Dover e Eurotúnel: Folkestone-Calais.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago

25*
8 22
6 13
3 10
1 8
5 19

29
20 27
17 24
15 22 29
26

Set
2 9 16 23 30
Out
7 28
Dez
2 16 30
Fev18 10 24
Mar18 3 10 17 24

EUROPA

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.

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. Conheceremos o interior
de uma de suas prestigiosas faculdades. A seguir,
nos dirigiremos a Windsor passando pelas 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. Na parte da tarde, retorno a Londres.

37$

SÉRIE ECONÔMICA

3º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. 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, como
o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e
Gran Via, para teminar na régia Plaza de Oriente.
Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock
Café Madrid. Tarde livre para fazer uma excursão a
seus arredores. Na parte da tarde sugerimos uma
visita opcional à cidade imperial de Toledo.

no Unido. Com mais de 2 mil anos de história, sua
popularidade pode ser atribuída à sua riqueza histórica e cultural. 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.

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
1
3
3

MADRI
BORDEAUX
ROUEN
LONDRES
PARIS

Hotel

Florida Norte ****
Alton ***
Rouen St Sever ***
Royal National ***
Campanile Porte D'Italie ***

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. Declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.
12º Dia: (Quarta) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em Paris.

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

LIMOGES

TOULOUSE
ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Paris · Barcelona · Madri (Cód. 574-17)
1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris.
Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Domingo) 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: (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 - 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. Por meio 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
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cidade ou fazer uma excursão nas redondezas.
Recomendamos uma excursão opcional à imponente montanha 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, escultura 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 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.
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 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.
Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod
e na Praça de Touros para passear e fotografar
(sempre que houver condições climáticas), e uma
pausa na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na
parte da tarde, sugerimos uma excursão opcional
para a cidade imperial 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

36$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (6 jantares)________________

Desc. Venda Antecipada___________________

PARIS
MADRI
11 dias
USD

1.230

1.290
530
210
36

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
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
Jun
Jul

20
17
15 29

l Média Temporada

Ago
Set
Out

12
9 23
7

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
2
3

PARIS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Kyriad Porte D´Ivry ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

PARTINDO DE PARIS

PARTINDO DE PARIS

PARTINDO DE PARIS

GIJÓN

SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
COVADONGA
BILBAO
LUGO
ASTORGA
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

ÁVILA ZARAGOZA
MADRI

COIMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

BARCELONA

ZARAGOZA
BARCELONA

BARCELONA

MADRI

MADRI
TOLEDO

CÁCERES

LA MANCHA

LISBOA

CÓRDOBA
SEVILHA
CÁDIZ

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

GUÍA
FALANDO

Extensão Portugal

PORTUGUÉS

(Cód. 689PL-17) e (Cód. 689PM-17)

Em saídas
indicadas

PARIS - BARCELONA - MADRI - PORTUGAL
Día 1º ao 6º: 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 - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA

11º Dia: (Terça) LISBOA

Cidade de fim do circuito.

13º Dia: (Quinta) LISBOA o MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
ITINERÁRIO RESUMIDO, ver mais detalhes na página 32:
SALAMANCA E PORTUGAL

Cidade de fim do circuito.

Extensão Norte da Espanha
y Madri (Cód. 619-17)

Extensão Andaluzia

PARIS - BARCELONA - NORTE DA ESPANHA
E MADRI

PARIS - BARCELONA - MADRI - ANDALUZIA

Día 1º ao 7º: Mismo itinerário do circuito PARIS BARCELONA - MADRI (Pág. anterior)
8º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN

(Cód. 575-17)

Día 1º ao 9º: Mesmo itinerário do circuito PARIS BARCELONA - MADRI (Pág. anterior)
Día 10º (Segunda) MADRI - TOLEDO - MADRI
11º Dia: (Terça) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA

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) LISBOA o LISBOA - CÁCERES MADRI

Cidade de início do circuito.

12º Dia: (Quarta) LUGO - ASTORGA - MADRI
13º Dia: (Quinta) MADRI
Visita panorâmica.
14º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
ITINERÁRIO RESUMIDO, ver mais detalhes na página 29:
ANDALUZIA - COSTA DEL SOL.

Preços por pessoa Quarto Duplo

PARIS
LISBOA ou MADRI
13 dias
USD

Início
Fim
Duração

Preços por pessoa Quarto Duplo

PARIS
MADRI
14 dias
USD

Início
Fim
Duração

Preços por pessoa Quarto Duplo

PARIS
MADRI
16 dias
USD

1.410

Média Temporada______________________________

1.550

Média Temporada______________________________

Média Temporada______________________________

2.060

Alta Temporada__________________________________

Alta Temporada__________________________________

1.480
630

Alta Temporada__________________________________

1.630
680

Supl. quarto individual___________________________
Supl. Meia Pensão em Paris, Toulouse
e Barcelona (6 jantares)_________________________

2.170
890

210

Desc. Venda Antecipada______________________

Supl. quarto individual___________________________
Supl. Meia Pensão em Paris, Toulouse
e Barcelona (5 jantares)_________________________

Desc. Venda Antecipada______________________

175

Supl. quarto individual___________________________
Supl. Meia Pensão em Paris, Toulouse
e Barcelona (6 jantares)_________________________

42

Desc. Venda Antecipada______________________

EUROPA

ITINERÁRIO RESUMIDO, ver mais detalhes na página 42:
CANTÁBRICO
Início
Fim
Duração

SÉRIE ECONÔMICA

10º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA

Cidade de início do circuito.

GRANADA
COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

JEREZ

210
61

46

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________
O PREÇO INCLUI__________________________________________________________
• Os serviços discriminados no circuito PARIS BARCELONA - MADRI pág. anterior. (excepto visita de
Madri).
Extensão a Portugal:
• Visitas com guia local em Salamanca, Lisboa e
Cáceres.
• Taxas de estadia turística em Lisboa.

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________
• Os serviços discriminados no circuito PARIS BARCELONA - MADRI pág. anterior.
Extensão ao Norte da Espanha - Madri:
• Circuito panorâmico em San Sebastián, Bilbao e Gijón.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

• Os serviços discriminados no circuito PARIS BARCELONA - MADRI pág. anterior.
Extensão a Andaluzia:
• Visita com guia local em Toledo, Córdoba, Sevilha e La
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 típica “venta manchega”, incluindo uma
degustação dos pratos típicos da região.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________

Os mesmos especificados no circuito PAR-BCN-MAD
da página anterior, até Barcelona (1 noite)

Os mesmos especificados no circuito PAR-BCN-MAD
da página anterior, até Barcelona (2 noites)

Os mesmos especificados no circuito PAR-BCN-MAD
da página anterior, até Madri (3 noites)

Noites e hotéis extensão Portugal:

Noites e hotéis extensão Norte da Espanha e
Portugal:

Noites Cidade

Hotel

Noites Cidade

1
1
1
2 ou 3
1

Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
São José ***
Roma ***
Puerta de Toledo ***

MADRI
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA
MADRI

1
1
1
1
2

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER
OVIEDO
LUGO
MADRI

Hotel

Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Exe Coloso ****

* 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.

Noites e hotéis extensão Andaluzia:
Noites Cidade

2
1
1
1

SEVILHA
COSTA DEL SOL
GRANADA
MADRI

Hotel

Don Paco ***
Las Pirámides ****
Alixares ****
Puerta de Toledo ***

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

63

LONDRES
DOVER

FOLKESTONE
CALAIS

ROUEN
PARIS
AMBOISE
VALE DO LOIRE
BORDEAUX

LIMOGES
TOULOUSE

BURGOS
MADRI

ZARAGOZA

GUÍA
FALANDO

BARCELONA

PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas
Cidade de início e fim do circuito.

Triângulo Europeu (Cód. 560-17)

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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
esclarecer 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. Na parte da tarde sugerimos uma visita
opcional à cidade imperial 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 atravessando o Vale do Loire, região conhecida como o “Jardim da França”.
Chegaremos a Amboise, onde teremos 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. Tarde livre para continuar desfrutando
de uma das capitais mais animadas do mundo ou
aproveitar para garimpar achados e fazer ótimas
compras.
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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. Conheceremos o interior
de uma de suas prestigiosas faculdades. A seguir,
nos dirigiremos 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. 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.
12º 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.
Tempo livre. 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. 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. Recomendamos uma excursão opcional à imponente 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,
escultura românica do século XII, e retorno a Barcelona, aproximadamente às 14h30 (possibilidade de
subir a montanha em trem de cremalheira).

* 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.

52$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

MADRI
MADRI
16 dias
USD

1.740

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (11 jantares)______________

1.930
870
385

Desc. Venda Antecipada___________________
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O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Londres, Paris e
Barcelona.
• Travessia do Canal da Mancha; Travessia de Ferry:
Calais-Dover e Eurotúnel: Folkestone-Calais.
• Taxas de estadia turística em Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

13
10
8 22

Ago
Set

5
2 16 30

l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
1
3
3
1
2
1

MADRI
BORDEAUX
ROUEN
LONDRES
PARIS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Florida Norte ****
Alton ***
Rouen St. Sever ***
Royal National ***
Campanile Porte D'Italie ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

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. 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: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.

COMPLETE SEU CIRCUITO VIAJANDO
COM A GRIMALDI LINES

NESTE CATÁLOGO VOCÊ VAI ENCONTRAR CIRCUITOS PELA EUROPA
QUE PERCORREM A ITÁLIA, TERMINANDO EM ROMA
Ao invés de continuar a sua viagem pela estrada, por que
não acrescentar uma viagem através do Mediterrâneo?
Embarque em Civitavecchia (porto de Roma)
e desfrute de um mini cruzeiro a bordo
Cruise Roma / Cruise Barcelona.

SELF-SERVICE

HEALTH CENTER

Roma
(Civitavecchia)

OPÇÃO DE FERRY:
"De Roma a Barcelona"
MINI CRUZEIRO ROMA-BARCELONA
Gostaria de adicionar uma nova experiência às suas férias?
Sugerimos que você faça uma viagem de ferry através do
Mediterrâneo.
você terá a opção
Nos circuitos onde este símbolo aparece
de escolher entre realizar a etapa por terra ou por mar.
Se escolher a travessia marítima, irá embarcar em um dos
ferries da Grimaldi Lines e desfrutar da navegação graças
aos serviços de bordo: bares e restaurantes, piscina, cassino,
discoteca, salão de festas, academia e health center.
Sem dúvida, a melhor opção para finalizar seu circuito de
uma forma diferenciada.
ITINERÁRIO OPCIONAL DE FERRY:
(Horário limite para: 20:15 h.)

SALÃO DE FIESTAS
EUROPA

Barcelona

PISCINA

PROCURE ESTE SÍMBOLO
NOS CIRCUITOS COM
OPÇÃO DE FERRY
ROMA / CIVITAVECCHIA / BARCELONA (Segundas ou Quintas)
Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado para o
porto de Civitavecchia.
Formalidades de embarque e acomodação.
Partida às 22h15.
Navegação rumo a Barcelona. Noite a bordo e acomodação
em camarotes duplos internos (com banheiro privativo).
BARCELONA (Terças ou Sextas)
Café da manhã e navegação para Barcelona. Tempo livre para
desfrutar das instalações. Chegada às 18h15.
Traslado para o hotel e tempo livre para visitar a cidade.
Alojamento.
Restante do circuito conforme o programa, de ônibus.
• Suplemento adicional por pessoa:
Duplo USD: 199$ / Individual USD: 299$.
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AMSTERDÃ
LONDRES
CALAIS
DOVER

BRUGES

COLÔNIA
FRANKFURT

ROUEN
PARIS
VALE DO LOIRE

AMBOISE

BORDEAUX

BURGOS
MADRI
TOLEDO

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

EUROPA

SÉRIE CLÁSSICA

Três Capitais (Madri · Londres · Paris) (Cód. 12 dias: 436-17)
Madri · Londres · Paris · Amsterdã (Cód. 15 dias: 481-17)
Madri · Londres · Paris · Países Baixos · Cruzeiro Reno (Cód.15 dias 597-17)
1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri.
Noite a bordo.

e seguir viagem até Paris. Alojamento. À noite,
você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

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 esclarecer qualquer dúvida e dar informações
sobre as atividades que você poderá realizar durante sua estadia em Madri. Alojamento.

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,
Notre Dame, Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les
Invalides, etc. Faremos uma parada para fotos
na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma visita
opcional ao Museu do Louvre e, à noite, assistir
ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge.

Início MADRI MADRI MADRI
Fim PARIS AMSTERDAM FRANKFURT
Duração 12 DIAS 15 DIAS 17 DIAS
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

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.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

3º Dia: (Segunda) MADRI - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica com guia local passando pelo
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e
Gran Via. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo
Hard Rock Café Madrid. À tarde, excursão com
guia local à cidade monumental de Toledo.
4º Dia: (Terça) MADRI - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta
cidade castelhana para admirar sua catedral gótica. 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 atravessando o Vale do
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. Chegada a Amboise, onde visitaremos o magnífico castelo. Continuação para Rouen, conhecida
como a “Atenas do Gótico”. 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. Veremos 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.
8º Dia: (Sábado) LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual poderemos fazer uma excursão opcional a
Oxford e Windsor.
9º Dia: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTÚNEL - CALAIS - PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Eurotúnel, passando por debaixo do Canal da Mancha,
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12º Dia: (Quarta) PARIS - BRUGES - AMSTERDÃ
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em PARIS.
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre
para descobrir uma das cidades mais belas da
Europa. Continuação da viagem para chegar finalmente a Amsterdã. Alojamento.
13º Dia: (Quinta) AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica com guia local. Faremos uma
parada no famoso mercado flutuante de flores.
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 ou AMSTERDÃ-COLÔNIA - CRUZEIRO PELO RENO -FRANKFURT
Para os participantes com circuito terminando
em AMSTERDÃ:
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando esta cidade única.
Para os participantes com circuito terminando
em FRANKFURT:
Café da manhã e saída para Colônia. Breve parada nesta cidade de grande beleza, na qual se
destaca sua famosa Catedral, uma obra-prima da
arquitetura gótica mundial. Dando continuidade
a nosso passeio, iremos embarcar num 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. Alojamento.
15º Dia: (Sábado) AMSTERDÃ
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

73$

Alta Temporada__________
Supl. quarto individual___
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (8/11/11 jantares)__

1.920 2.450 2.360

Desc. Venda Antecipada_

1.030

1.210

1.180

280
57

385
73

385
70

•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Toledo, Londres, Paris e
Amsterdã. Entrada inclusa para o Castelo de Amboise.
• Travessia do Canal da Mancha; Travessia de Ferry:
Calais-Dover e Eurotúnel: Folkestone-Calais.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

13
10
1

Set

9 30

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Hotel

2
1
1
3
3
2 ou 3
1

Mayorazgo ****
Novotel Bordeaux Le Lac ****
Novotel Rouen Sud ****
Thistle Euston ****
Forest Hill Paris La Villette ****
Holiday Inn Amsterdam City Center ****
Mercure Residenz ****

MADRI
BORDEAUX
ROUEN
LONDRES
PARIS
AMSTERDÃ
FRANKFURT

AMSTERDÃ
BRUGES

COLÔNIA
FRANKFURT
PARIS

BLOIS
VALE DO LOIRE
BORDEAUX

BURGOS
MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Madri · Paris · Amsterdã e Cruzeiro Reno (Cód. 385-17/18)
1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Madri. Noite a bordo.

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

8º Dia: (Domingo) PARIS - BRUGES - AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre
para descobrir uma das cidades mais belas 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 da viagem para
chegar finalmente 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
em torno 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
rio. Desembarque e continuação da viagem para
chegar a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e cidade natal de Goethe. Alojamento.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
FRANKFURT
11 DIAS
USD

Baixa Temporada____________________________

1.240

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

1.270
1.320
560

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (7 jantares)________________

Desc. Venda Antecipada___________________

245
37

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Paris e Amsterdã.
Cruzeiro ao longo do Reno.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

9
7
4
2
6
3

16
14
11
9
13
10

23
21
18
16
20
17

28
25
23 30
27
24

Out
Nov
Dez
Ene18
Fev18
Mar18

l Baixa Temporada l Média Temporada

1 8 22 29
12
10
28
25
4 11 18 25

EUROPA

3º Dia: (Terça) MADRI
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. Faremos paradas na Plaza Mayor,
Templo de Debod e na Praça de Touros para passear e fotografar (sempre que houver condições
climáticas), e uma pausa na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock
Café Madrid. Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à cidade imperial de Toledo.

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.

37$

SÉRIE ECONÔMICA

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 esclarecer qualquer dúvida e dar informações
sobre as atividades que você poderá realizar durante sua estadia em Madri: compras, shows, museus, excursões opcionais nas redondezas, etc., e
tudo o mais que você precisa saber para desfrutar
desta cidade cosmopolita. Alojamento.

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.

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
3
2
1

MADRI
BORDEAUX
PARIS
AMSTERDÃ
FRANKFURT

Hotel

Puerta de Toledo ***
B&B Centre Begles **
Campanile La Villette ***
Corendon Amsterdam ****
Holiday Inn HIEX Frankfurt Messe ***

11º Dia: (Quarta) FRANKFURT
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
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TURIM
MONTE CARLO

LOURDES
BURGOS
MADRI

NICE PISA

ZARAGOZA

VENEZA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

BARCELONA

Cidade de início e fim do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Madri · Lourdes · Côte D’Azur · Itália (Cód. 13 dias: 492MR-17) (Cód. 16 dias: 492MM-17)

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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 esclarecer 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. Veremos a Plaza
de Cibeles, a famosa Gran Via, o Estádio Santiago
Bernabeu, para terminar na régia Plaza de Oriente.
Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock
Café Madrid. Na parte da tarde, sugerimos uma
excursão opcional para a cidade imperial 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 rumo à fronteira francesa para
chegar a Lourdes. 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 visita com guia local ao Principado de Mônaco, famoso enclave da Côte D’Azur. Na
hora marcada, saída para Turim, capital da região
do Piemonte. Chegada e alojamento. A seguir, realizaremos uma visita com guia local, durante a
qual veremos o Palácio Real, o 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.
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. No final da visita faremos uma parada numa
fábrica de cristal, onde poderemos admirar como
é feito o famoso cristal veneziano e, em seguida,
possibilidade de realizar um agradável passeio
opcional de gôndola.
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9º Dia: (Domingo) VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã e continuação da nossa viagem
até Florença. Chegada e alojamento. A seguir
sairemos para realizar a visita panorâmica com
guia local. 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.
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”.
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, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 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.
13º Dia: (Quinta) ROMA - PISA - NICE
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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.
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 nesta maravilhosa cidade.
Faremos uma pausa para fazer fotografias na

52$
Início
MADRI
MADRI
Fim
ROMA
MADRI
13 dias
16 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.500

1.740

280
45

350
52

1.640
530

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (8/10 jantares)_________

Desc. Venda Antecipada___

1.890
630

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Mônaco e Monte Carlo,
Turim, Veneza, Florença, Roma e Barcelona.
• Taxas de estadia turística em Turim, Veneza, Florença,
Roma e Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

6
3
1 15 29

l Média Temporada

Ago
Set
Out

12 26
9 23
7

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

MADRI
LOURDES
NICE
TURIM
VENEZA
(MARGHERA)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Florida Norte ****
Arcades ***
Kyriad Nice Port **
Plaza ***
Albatros ****
Mirage ****
Princess ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

Sagrada Família, obra-prima de Gaudí, e seguiremos para o alto da montanha de Montjuic. Ao
finalizar a visita, 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em Madri.

NICE
SALAMANCA ZARAGOZA
ÁVILA
CIUDAD RODRIGO
MADRI
COIMBRA
FÁTIMA
CÁCERES
ÓBIDOS
LISBOA

Cidade de início do circuito.

PISA

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Roma · Côte D’Azur · Barcelona · Madri · Portugal (Cód. 16 dias: 607RL-17/18) (Cód. 16 dias: 607RM-17/18)
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.

4º Dia: (Sábado) ROMA (Nápoles, Pompeia e Capri)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que você
pode aproveitar para fazer uma excursão opcional
a “Nápoles, Capri e Pompeia”.
5º Dia: (Domingo) ROMA - PISA - NICE
Café da manhã e saída para Pisa. Parada para
admirar a Catedral, o Batistério e a famosa Torre
Inclinada. Continuação para Nice. Alojamento.

7º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
com guia local por esta magnífica cidade. Tarde
livre.

12º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída por Cidade Rodrigo, breve
passeio a pé. Continuação rumo à fronteira portuguesa para chegar a Coimbra. Tempo livre e continuação para Fátima, um dos Santuários Marianos
mais importantes do mundo. Alojamento.

57$

Início
ROMA
ROMA
Fim
LISBOA
MADRI
16 dias 16 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Média Temporada________________
Alta Temporada___________________
Supl. quarto individual____________
Supl. 3 Refeições Típicas com
bebida inclusa: (ROMA: jantar
com tenores + BARCELONA:
Almoço catalão com visita Pueblo Español + MADRI: "Tapas"
madrilenas)_________________________

Desc. Venda Antecipada________

1.900 1.900
2.020
800

2.020
800

135
57

135
57

13º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para Óbidos. Continuação
para Lisboa. Alojamento.
Día 14º (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica à cidade. Tarde livre com possibilidade de fazer uma excursão opcional a Sintra,
Cascais e Estoril.

8º Dia: (Quarta) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tarde
livre para visitar a Basílica da Virgem do Pilar.
Na parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

15º Dia: (Quarta) LISBOA ou LISBOA - CÁCERES
- MADRI
Para os participantes que terminam em LISBOA:
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira
disposição para continuar explorando esta cidade
espetacular.
Para os participantes que terminam em MADRI:
Café da manhã e saída para Cáceres. Visita à cidade.
Posteriormente, continuação para Madri. Alojamento.

9º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica à cidade. Tarde livre.

16º Dia: (Quinta) LISBOA ou MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Roma, Barcelona, Madri,
Salamanca, Lisboa e Cáceres.
• Taxas de estadia turística em Roma, Lisboa e Barcelona.

EUROPA

6º Dia: (Segunda) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
cidade, para prosseguir nossa viagem até Barcelona. Alojamento.

11º Dia: (Sábado) MADRI - ÁVILA - SALAMANCA
Café da manhã e saída rumo a Ávila. Tempo livre.
Em seguida, saída para Salamanca. Visita à cidade. Alojamento.

MP Espc.

SÉRIE ECONÔMICA

3º Dia: (Sexta) ROMA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica. Restante do dia livre.

10º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira
disposição para continuar desfrutando desta cidade espetacular.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago

5*
10
14
5
2

12
17
28
12
9

26
24 31

Set
6 13 20 27
Out
4 11
Mar18 14 28

26
23

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Média Temporada l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
2
3
1
1
2
1

ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA
LISBOA ou
MADRI

Hotel

Roma Aurelia Antica ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Sagrada Familia ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
São José ***
Roma ***
Roma *** ou
Puerta de Toledo ***
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PÁDUA
NICE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

PISA

VENEZA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Itália Viva (Cód. 8 dias: 387-17/18; 14 dias: 388-17/18)
1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - VENEZA
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Veneza. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Segunda) VENEZA
Chegada ao aeroporto de Veneza. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento e restante do dia
livre.
3º Dia: (Terça) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã a visita panorâmica a pé nesta cidade singular, que nos levará ao impressionante
espaço monumental da Praça São Marcos. Veremos também 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 almoço e possibilidade de fazer 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. Alojamento.
4º Dia: (Quarta) FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
pela cidade. 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. 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 da nossa viagem
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar
a Basílica de São Francisco. A seguir, você pode
desfrutar opcionalmente de um almoço típico
italiano (inclui bebida) em um dos hotéis mais
antigos da cidade, situado num magnífico edifício do século XVII. Depois, retomaremos nosso
itinerário para chegar à imperial cidade de Roma.
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma Barroca”.
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”. 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. À noite, saída opcional 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
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Pompeia”, uma excursão de dia completo com almoço incluso para conhecer Pompeia, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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 que você desfrute do ambiente desta cidade
cosmopolita ou participe de uma excursão opcional a Mônaco.
9º Dia: (Segunda) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola.
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, Passeio de Gracia, Plaça Catalunya,
as Ramblas, entre outros lugares interessantes.
A seguir, possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pueblo Español, verdadeiro museu a céu
aberto, onde se reúnem, em forma de maquete, os
elementos mais representativos da arquitetura de
todas as regiões espanholas. Finalizaremos esta
visita saboreando um almoço típico catalão com
bebida inclusa. Restante da tarde livre.
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. 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; passaremos
pela Plaza de Cibeles e Gran Via, veremos o Estádio Santiago Bernabeu e finalizaremos na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza
Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros e na
Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como
cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. A seguir,
você poderá desfrutar de um almoço opcional
(inclui bebida) à base de deliciosas “tapas típicas
madrilenas” em plena Plaza de Oriente, em fren-

MP Espc.

43$

Início
VENEZA
VENEZA
Fim
ROMA
MADRI
8 dias
14 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada____________

730

1.440

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

750
810
270
90
21

1.530
1.630
600
180
43

Supl. quarto individual_______
Supl. Pacote MP Especial____

Desc. Venda Antecipada___

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Alojamento com café da manhã buffet.
•		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.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

9
7
11
2
6
3

23
14 21 28
25
9 23 30
20
10 17 24

Out
Nov
Ene18
Fev18
Mar18
Abr18

l Baixa Temporada l Média Temporada

1 8 22
12
31
14
11
11 25
l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1

VENEZA
(Mestre)

2

FLORENÇA

3
1
2
3

Hotel

Albatros ****

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia /
Firenze Novoli ***
ROMA
Roma Aurelia Antica ****
NICE
Campanile Nice Aeroport ***
BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
MADRI
Florida Norte ****

te 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.
14º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

PÁDUA
NICE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

PISA

VENEZA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Bella Itália (Cód. 8 dias: 426VR-17; 13 dias: 426VM-17)
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. Restante do dia
livre.

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”, durante a 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”. Durante o passeio panorâmico
veremos a Praça Veneza, Santa Maria Maior, São
João de Latrão, Coliseu, Fóruns Imperiais, Circo
Máximo, Termas de Caracala, entre outros. 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 poderá assistir, sempre que possível, à

9º Dia: (Terça) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
cidade, para prosseguir 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 nesta maravilhosa cidade.
Percorreremos os lugares mais típicos e originais,
como o Passeio de Gracia, onde poderemos ver
exemplos importantes da Arquitetura Modernista.
Faremos uma pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí, e subiremos a montanha
de Montjuic. Depois da visita, 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. 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, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para
teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de
Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à
cidade imperial de Toledo.

Início
VENEZA
VENEZA
Fim
ROMA
MADRI
8 dias
13 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Alta Temporada______________

1.380

2.190

210
41

280
65

380

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (6/8 jantares)__________

Desc. Venda Antecipada___

790

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Veneza, Florença, Roma,
Barcelona e Madri.
• Taxas de estadia Turística em Veneza, Florença, Roma e
Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

EUROPA

4º Dia: (Quinta) FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
com guia local. 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”.

8º Dia: (Segunda) ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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, e tempo livre para conhecer seu
famoso cassino (entrada não inclusa). Retorno
ao hotel de Nice.

65$

SÉRIE CLÁSSICA

3º Dia: (Quarta) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao
impressionante espaço monumental da Praça
São Marcos, um dos símbolos da cidade. Veremos
também, entre outros, a famosa Ponte dos Suspiros. No final da visita faremos uma parada numa
fábrica de cristal, onde poderemos admirar como
é feito o famoso cristal veneziano. Tempo livre
para almoço e possibilidade de fazer 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.

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, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, visitando
a famosa Gruta Branca (sempre que houver condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno
ao hotel de Roma.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

29
26
17

Set
Out

25
16

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
2
3
1
1
3

VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Novotel Nice Centre ****
Catalonia Plaza Catalunya ****
Mayorazgo ****

12º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar das diversas atividades que esta cosmopolita
cidade oferece.
13º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

71

MILÃO
VERONA
NICE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

PISA

VENEZA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Itália Tradicional (Cód. 9 dias: 514MR-17; 14 dias: 514MM-17)
1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - MILÃO
Saída de seu país de origem com destino a Milão.
Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE CLÁSSICA

2º Dia: (Segunda) MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Restante 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 a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao
impressionante espaço monumental da Praça São
Marcos. 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 almoço e possibilidade de fazer 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.
Alojamento.
5º Dia: (Quinta) FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
com guia local. 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”.
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.
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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, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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. Retorno ao hotel
de Nice.
10º Dia: (Terça) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
cidade, para prosseguir 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 nesta maravilhosa cidade.
Percorreremos os lugares mais típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na Sagrada
Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos também até o alto da colina de Montjuic de onde se
descortina uma magnífica vista da cidade. Ao finalizar a visita, 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. 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, como
o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e
Gran Via, para teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de
Debod, Praça de Touros e na Plaza de Colón, com
refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard

73$
Início
MILÃO
MILÃO
Fim
ROMA
MADRI
9 dias
14 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Alta Temporada______________

1.590

2.450

245
47

315
73

460

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (7/9 jantares)___________

Desc. Venda Antecipada___

880

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Milão, Veneza, Florença, Roma,
Barcelona e Madri.
• Taxas de estadia turística em Milão, Veneza, Florença,
Roma e Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

28
25
16

Set
Out

24
15

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
1
2
3
1
1
3

MILÃO
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Novotel Ca Granda ****
Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Novotel Nice Centre ****
Catalonia Plaza Catalunya ****
Mayorazgo ****

Rock Café Madrid. Na parte da tarde sugerimos
uma visita opcional à cidade imperial de Toledo.
13º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar das diversas atividades que esta cosmopolita cidade oferece.
14º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

MILÃO
VERONA
NICE
SALAMANCA ZARAGOZA
ÁVILA
CIUDAD RODRIGO
MADRI
COIMBRA
FÁTIMA
CÁCERES
ÓBIDOS
LISBOA

PISA

BARCELONA

VENEZA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS

em saídas indicadas

NOVIDADE
Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Itália Tradicional & Portugal (Cód. 19 dias: 482ML-17; 19 dias: 482MM-17)
extensão a portugal

90$

1º ao 13º Dia: Mesmo itinerário do circuito ITÁLIA TRADICIONAL da página anterior.

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.

MILÃO
LISBOA O MADRI
19 DIAS
USD

Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão em Milão, Veneza, Florença Roma, Nice e Barcelona (9 jantares)__

Desc. Venda Antecipada___________________

3.030

1.180
315
90

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Os serviços discriminados no circuito ITÁLIA
TRADICIONAL (Pág. Anterior).

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 descobrindo 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, onde faremos a visita com guia local.
Suas muralhas e construções lhe outorgaram o
título de “Terceiro Conjunto Monumental da Europa”. Percorreremos a Praça Principal e o centro
antigo, com seu bairro medieval. Posteriormente
continuação da viagem até Madri. Alojamento.
19º Dia: (Quinta) LISBOA ou MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

* No trecho MILÀO-MADRI não garantimos guia falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

Extensão a Portugal:
• Visita com guia local em Salamanca, Lisboa e Cáceres.
• Taxas de estadia turística em Lisboa.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retornoROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

EUROPA

15º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Saída via Cidade 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, 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. Alojamento.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

SÉRIE CLÁSSICA

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. Em seguida, 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 Catedral
Velha e a Universidade. À noite, você poderá
desfrutar do animado ambiente desta cidade.
Alojamento.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

28
25
16

Set
Out

24
15

l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites e hotéis extensão Portugal:
Noites Cidade

1
1
2
1

SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA
LISBOA ou
MADRI

Hotel

Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia ****
Lutecia **** ou
Florida Norte ****
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PARIS

LIMOGES

BERNA
MILÃO
TOULOUSE

ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

BARCELONA

LUGANO
VENEZA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

Cidade de fim do circuito.

Itália · Suíça · Francia e Espanha (Cód. 13 dias: 706VP-17; 17 dias: 706VM-17)
1º Dia: (Sexta) AMÉRICA - VENEZA
Saída de seu país de origem com destino final, Veneza. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Sábado) VENEZA
Chegada ao aeroporto de Veneza. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante 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. Sairemos em seguida para realizar a visita panorâmica com guia local. 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”, durante a 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, mitológica cidade
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio.
Depois, nos dirigimos 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 - MILÃO
Café da manhã e saída para a Milão, atualmente
uma das cidades mais modernas e ricas da União
Europeia, capital econômica da Itália e máximo
expoente da moda. Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa catedral localizada na bela
Praça do Duomo, símbolo da cidade. Alojamento.
8º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos
para chegar ao Lago di Como, um dos mais belos
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do norte da Itália, residência do jet set. Acredita-se
que seja provavelmente o pano de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Continuação rumo à fronteira
suíça para chegar a Lugano, um dos lugares mais
belos do Ticino e bonita cidade situada às margens
do lago de mesmo nome. Tempo livre para almoço. Retomaremos nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar
à histórica Berna, capital do país e Patrimônio da
UNESCO por sua arquitetura medieval. Alojamento.
9º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional inesquecível a Lucerna, uma das mais belas cidades
suíças. Poderemos cruzar sua famosa Ponte da
Capela, passear às margens do belo lago dos Quatro Cantões e comprar artigos típicos, como os famosos relógios cuco. Dando continuidade ao nosso
passeio, passando por paisagens de tirar o fôlego
em meio a uma infinidade de bosques e lagos, chegaremos ao Monte Titlis, um dos mais altos dos
Alpes, onde poderemos contemplar a neve eterna
da geleira. Subiremos ao topo, a 3.020 metros de
altitude, no famoso bondinho giratório “Titlis Rotair”,
que nos permitirá, com seu lento voltear, admirar
a espetacular vista panorâmica dos Alpes Suíços.
Tempo livre para almoçar e desfrutar das diversas
atividades na neve. Após a descida, retorno ao hotel.
10º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.
11º 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, a Bastilha, Notre Dame, 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.

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. Por meio
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 nesta maravilhosa cidade.
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 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: (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.

16º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica com guia local. Passaremos ao
longo de 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 na Plaza Mayor, Templo de Debod e na Praça
de Touros para passear e fotografar (sempre que
houver condições climáticas), e uma pausa na
Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como
cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na parte da
tarde, sugerimos uma excursão opcional para a cidade imperial de Toledo.

13º Dia: (Quarta) PARIS - LIMOGES - TOULOUSE
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em PARIS.

17º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

PARIS
BERNA
MILÃO

Cidade de início do circuito.

LUGANO

Cidade de fim do circuito.

A Bela Suíça & Paris (Cód. 8 dias: 383-17)
1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - MILÃO
Saída de seu país de origem com destino final, Milão. Noite a bordo.

58$
Início
VENEZA
VENEZA
Fim
PARIS
MADRI
13 dias
17 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

1.440

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.540
770

2.060
940

385
43

Desc. Venda Antecipada___

455
58

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Florença, Roma, Paris,
Barcelona e Madri.
• Taxas de estadia turística em Veneza, Florença, Roma,
Milão e Barcelona.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

12
9
7 21

l Média Temporada

Ago
Set
Out

4 18
1 15 29
13

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
1
3
1
2
3
1
1
2

VENEZA
(Marghera)
FLORENÇA
ROMA
MILÃO
BERNA
PARIS
TOLOUSSE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Albatros ****
Mirage ****
Princess ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

3º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos
para chegar ao Lago di Como, um dos mais belos
no norte da Itália. Continuação rumo à fronteira
suíça para chegar a Lugano, preciosa cidade situada às margens do lago de mesmo nome. Tempo
livre para almoço. Retomaremos nossa viagem,
sempre acompanhados pelos magníficos Alpes
Suíços, até chegar à histórica Berna. Alojamento.

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

4º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual
você pode fazer uma excursão opcional a Lucerna.
Poderemos cruzar sua famosa Ponte da Capela e
passear às margens do belo lago dos Quatro Cantões. Dando continuidade ao nosso passeio, passando por paisagens de tirar o fôlego, chegaremos ao
Monte Titlis, um dos mais altos dos Alpes, onde poderemos contemplar a neve eterna da geleira. Subiremos ao topo, a 3.020 metros de altitude, no famoso
bondinho giratório “Titlis Rotair”, que nos permitirá,
com seu lento voltear, admirar a espetacular vista
panorâmica dos Alpes Suíços. Tempo livre para almoço. Após a descida, retorno ao hotel.
5º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(6 jantares)_____________________________________

MILÃO
PARIS
8 dias
USD

940

1.000
330

Desc. Venda Antecipada___________________

210
28

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Paris.
Taxas de estadia turística em Milão.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

17
14
12 26

l Média Temporada

Ago
Set
Out

9 23
6 20
4 18

EUROPA

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

2º Dia: (Quinta) MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.

SÉRIE ECONÔMICA

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (11/13 jantares)_______

1.940

28$

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
2
3

MILÃO
BERNA
PARIS

Hotel

Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***

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, a
Bastilha, Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, etc. Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma visita opcional
ao Museu do Louvre e, à noite, assistir ao show do
mundialmente famoso Moulin Rouge.
7º Dia: (Terça) PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando esta magnífica cidade ou fazer
uma excursão opcional a Versalhes.
8º Dia: (Quarta) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
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PARIS
BLOIS
VALE DO LOIRE
TURIM

BORDEAUX

BURGOS
MADRI

NICE
ZARAGOZA

VENEZA
PISA

FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de início e fim do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Essência Europeia (Madri · Madri) (Cód. 509-17/18)
Europasión (Madri · Roma) (Cód. 502-17/18)

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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
esclarecer qualquer dúvida e dar informações sobre as atividades que você poderá realizar durante
sua estadia em Madri: compras, shows, museus,
excursões opcionais nas redondezas, etc., e tudo o
mais que você precisa saber para desfrutar desta
cidade cosmopolita. Alojamento.
3º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com guia local, que nos permitirá conhecer
os monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu,
Plaza de Cibeles e Gran Via, para teminar na régia
Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor,
Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza de
Colón, com refrigerante oferecido como cortesia
pelo Hard Rock Café Madrid. Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à cidade imperial 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
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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 e 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 está resguardado 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. Em seguida 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. 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, em seguida,
possibilidade de realizar 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. Sairemos em
seguida para realizar a visita panorâmica com
guia local. 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”, durante a 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
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com
almoço incluso para conhecer Pompeia, mitológica

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

cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles
para embarcar rumo à ilha de Capri, 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
faremos uma visita panorâmica pela cidade com
guia local passando pelos lugares mais interessantes da “Cidade Eterna”, assim chamada porque
parece ter parado no tempo. Durante o passeio
panorâmico veremos a Praça Veneza, Santa Maria Maior, São João de Latrão, Coliseu, Fóruns Imperiais, Circo Máximo, Termas de Caracala, entre
outros. 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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.
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 nesta maravilhosa cidade.
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 dos Jogos
Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a visita,
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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

PARIS
BLOIS
VALE DO LOIRE
TURIM

BORDEAUX

BURGOS

NICE

VENEZA
PISA

FLORENÇA
ASSIS

ZARAGOZA

ROMA

BARCELONA

MADRI

Cidade de início e fim do circuito.

Rotativo Essência

Rotativo Essência

PARIS - PISA - NICE - BARCELONA - ZARAGOZA MADRI - BURGOS - BORDEAUX - PARIS

ROMA - PISA - NICE - BARCELONA - ZARAGOZA MADRI - BURGOS - BORDEAUX - ROMA

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.
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.

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
14º Dia: (Sábado) TURIM - VENEZA
15º Dia: (Domingo) VENEZA - FLORENÇA
16º Dia: (Segunda) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
17º Dia: (Terça) ROMA.
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.

(Paris · Paris) (Cód. 500PP-17)
54$
(EUROPASIÓN) (ESSÊNCIA)
MADRI
MADRI
ROMA
MADRI
14 dias
17 dias
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD
Início
Fim
Duração

1.550

1.830

1.590
1.760
590

1.850
2.030
750

350
46

420
54

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem, exceto em
Madri (10/12 jantares)_______

Desc. Venda Antecipada___

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

24*
7 14
5 12
2 9
7 14
4 11
1 8

28
19
16
21
25
15

26
23 30
28
22 29

Out
6 13 27
Nov
10
Dez
1 29
Ene18 12 26
Fev18 23
Mar18 2 9 16 23

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
3
1
1

MADRI
BORDEAUX
PARIS
TURIM
VENEZA
(Mestre)

1

FLORENÇA

3
1
1
1

ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Florida Norte ****
Kyriad Begles ***
Median Paris Congres ***
Plaza ***
Michelangelo ****
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia /
Firenze Novoli ***
Princess ****
Ibis Nice Centre Gare ***
Catalonia Mikado ***
Florida Norte ****

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.

Preços por pessoa Quarto Duplo

PARIS
PARIS
17 dias
USD

Preços por pessoa Quarto Duplo

ROMA
ROMA
17 dias
USD

Média Temporada_____________________________

1.880

Média Temporada_____________________________

1.850

2.060
750

Alta Temporada_________________________________

2.040
760

Início
Fim
Duração

Alta Temporada_________________________________
Supl. quarto individual__________________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (13 jantares)________________

Início
Fim
Duração

455

Supl. quarto individual__________________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (13 jantares)________________
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Desc. Venda Antecipada_____________________

Desc. Venda Antecipada_____________________

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________

455

• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Ver detalhes das etapas e O PREÇO INCLUI no
itinerário ESSÊNCIA EUROPEIA (Pág. Anterior).

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

Mai
Jun
Jul

1 8 15 22 29 Ago
5 12 19 26
Set
3 10 17 24 31 Out

l Média Temporada

14 28
4 11 18 25
2

l Alta Temporada
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O PREÇO INCLUI__________________________________________________________

• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Ver detalhes das etapas e O PREÇO INCLUI no
itinerário ESSÊNCIA EUROPEIA (Pág. Anterior).

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________
Mai
Jun
Jul

7 14 21 28
Ago
4 11 18 25
Set
2 9 16 23 30 Out

l Média Temporada

6 20
3 10 17 24
1 8

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________

Noites Cidade

Noites Cidade

3
1
1
1
3
1
1
2
1
1

PARIS
TURIM
VENEZA
(Mestre)

Hotel

Median Paris Congres ***
Plaza ***
Michelangelo ****

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
/ Firenze Novoli ***
ROMA
Princess ****
NICE
Ibis Nice Centre Gare ***
BARCELONA Catalonia Mikado ***
MADRI
Florida Norte ****
BORDEAUX Kyriad Begles ***
PARIS
Median Paris Congres ***
FLORENÇA

EUROPA

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, Florença,
Roma e Barcelona.
• Taxas de estadia Turística em Turim, Veneza, Florença,
Roma e Barcelona.

SÉRIE ECONÔMICA

Baixa Temporada____________
Média Temporada___________
Alta Temporada______________

(Roma · Roma) (Cód. 500RR-17)

3
1
1
2
1
3
1
1

ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI
BORDEAUX
PARIS
TURIM
VENEZA
(Mestre)

1

FLORENÇA

1

ROMA

Hotel

Princess ****
Ibis Nice Centre Gare ***
Catalonia Mikado ***
Florida Norte ****
Kyriad Begles ***
Median Paris Congres ***
Plaza ***
Michelangelo ****
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
/ Firenze Novoli ***
Princess ****
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PARIS

TURIM
NICE
ZARAGOZA
MADRI

VENEZA
PISA

FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Escapada a Europa (Paris · Madri) (Cód. 505-17/18)
Europa Express (Paris · Roma) (Cód. 503-17/18)
1º Dia: (Segunda) AMÉRICA - PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Paris. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Terça) PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre; à noite,
você vai poder visitar opcionalmente “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 e 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 está resguardado 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. Em seguida 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, em seguida, possibilidade de realizar um agradável passeio opcional de gôndola.
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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. Em seguida, faremos 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”, durante a 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 dirigimos 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.
11º Dia: (Quinta) ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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.
12º Dia: (Sexta) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola

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

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.
Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod e na Praça de Touros para passear e fotografar
(sempre que houver condições climáticas), e uma
pausa na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na
parte da tarde sugerimos uma visita opcional à cidade imperial de Toledo.
15º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

PARIS
BERNA

LUGANO
MILÃO

TURIM

VENEZA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de início e fim do circuito.

Je t’aime Europa (Cód. 446-17)

“Uma alternativa para finalizar sua viagem em Paris”
1º ao 10º Dia: Mesmo itinerário do circuito EUROPA EXPRESS da página anterior.

50$
(E. EXPRESS) (ESCAPADA)
PARIS
PARIS
ROMA
MADRID
11 dias
15 dias
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD
Início
Fim
Duração

1.320

1.690

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.410
1.460
480

1.760
1.940
670

315
39

385
50

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (9/11 jantares)_________

Desc. Venda Antecipada___

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
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.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

27*
10 17
1 8
5 12
3 10
7 14
4 11

15
19
17
28
18

22 29
26
24 31
25

Out
2 9 16 30
Nov
13
Dez
4
Ene18 1 15 29
Fev18 26
Mar18 5 12 19 26

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
1
1
3
1
1
2

PARIS
TURIM
VENEZA
(Mestre)

Hotel

Median Paris Congres ***
Plaza ***
Michelangelo ****

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia /
Firenze Novoli ***
ROMA
Princess ****
NICE
Ibis Nice Centre Gare ***
BARCELONA Catalonia Mikado ***
MADRI
Florida Norte ****
FLORENÇA

13º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte
Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional inesquecível a Lucerna, uma das mais belas cidades
suíças. Poderemos cruzar sua famosa Ponte da
Capela, passear às margens do belo lago dos
Quatro Cantões e comprar artigos típicos, como
os famosos relógios cuco. Dando continuidade ao
nosso passeio, passando por paisagens de tirar
o fôlego em meio a uma infinidade de bosques e
lagos, chegaremos ao Monte Titlis, um dos mais
altos dos Alpes, onde poderemos contemplar a
neve eterna da geleira. Subiremos ao topo, a 3.020
metros de altitude, no famoso bondinho giratório
“Titlis Rotair”, que nos permitirá, com seu lento
voltear, admirar a espetacular vista panorâmica dos Alpes Suíços. Tempo livre para almoçar e
desfrutar das diversas atividades na neve. Após a
descida, retorno ao hotel.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

PARIS
PARIS
15 dias
USD

1.720

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(13 jantares)___________________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

1.870
650
455
51

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Alojamento com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante todo o circuito.
• Visita com guia local em Paris, Veneza, Florença e Roma.
•		Taxas de estadia turística em Turim, Veneza, Florença,
Roma e Milão.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

8
5
3 17 31

Ago
Set
Out

14 28
11 25
9

EUROPA

•
•
•
•
•

12º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO - BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos
para chegar ao Lago di Como, um dos mais belos
do norte da Itália, residência do jet set. Acredita-se
que seja provavelmente o pano de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Continuação rumo à fronteira
suíça para chegar a Lugano, um dos lugares mais
belos do Ticino e bonita cidade situada às margens do lago de mesmo nome. Tempo livre para
almoço. Retomaremos nossa viagem, sempre
acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços,
até chegar à histórica Berna, capital do país e Patrimônio da UNESCO por sua arquitetura medieval. Alojamento.

51$

SÉRIE ECONÔMICA

Baixa Temporada____________

11º Dia: (Quinta) ROMA - MILÃO
Café da manhã e saída para a Milão, atualmente
uma das cidades mais modernas e ricas da União
Europeia, capital econômica da Itália e máximo
expoente da moda. Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa catedral localizada na bela
Praça do Duomo, símbolo da cidade. Alojamento.

l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
1

PARIS
TURIM
VENEZA
(Mestre)

1

FLORENÇA

3
1
2
1

ROMA
MILÃO
BERNA
PARIS

Hotel

Median Paris Congres ***
Plaza ***
Michelangelo ****
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia /
Firenze Novoli ***
Princess ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***

14º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento.
15º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

* 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.
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PARIS

BERNA
LIMOGES
LOURDES
BURGOS
MADRI

TURIM
MONTE CARLO
TOULOUSE NICE

ZARAGOZA
BARCELONA

LUGANO
MILÃO
VENEZA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

Cidade de início e fim do circuito.

Europa sem fronteiras (Cód. 515-17)

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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
esclarecer 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 os monumentos e contrastes que a
capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas
na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros
e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido
como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na
parte da tarde, sugerimos uma excursão opcional
para a cidade imperial 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 rumo à fronteira francesa para
chegar a Lourdes, centro religioso conhecido mundialmente. Alojamento. À noite, possibilidade de
assistir à “Procissão 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 visita com guia local ao 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, pelo 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
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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.
7º Dia: (Sábado) TURIM - VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada e
alojamento. Em seguida 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. 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, em seguida,
possibilidade de realizar 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 Renascimento. Chegada e alojamento. Em seguida, faremos 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.
9º 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”, durante a 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 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 dirigimos 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 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.
12º Dia: (Quinta) ROMA - MILÃO
Café da manhã e saída para a Milão, atualmente
uma das cidades mais modernas e ricas da União
Europeia, capital econômica da Itália e máximo
expoente da moda. Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa catedral localizada na bela
Praça do Duomo, símbolo da cidade. Alojamento.
13º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO - BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos para
chegar ao Lago di Como, um dos mais belos no
norte da Itália e residência do jet set. Acredita-se
que seja provavelmente o pano de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Continuação rumo à fronteira
suíça para chegar a Lugano, um dos lugares mais
belos do Ticino e bonita cidade situada às margens
do lago de mesmo nome. Tempo livre para almoço.
Retomaremos nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar à
histórica Berna, capital do país e Patrimônio da
UNESCO por sua arquitetura medieval. Alojamento.
14º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional inesquecível a Lucerna, uma das mais belas cidades
suíças. Poderemos cruzar sua famosa Ponte da
Capela, passear às margens do belo lago dos
Quatro Cantões e comprar artigos típicos, como
os famosos relógios cuco. Dando continuidade ao
nosso passeio, passando por paisagens de tirar
o fôlego em meio a uma infinidade de bosques e
lagos, chegaremos ao Monte Titlis, um dos mais
altos dos Alpes, onde poderemos contemplar a
neve eterna da geleira. Subiremos ao topo, a 3.020
metros de altitude, no famoso bondinho giratório
“Titlis Rotair”, que nos permitirá, com seu lento voltear, admirar a espetacular vista panorâmica dos
Alpes Suíços. Tempo livre para almoçar e desfrutar
das diversas atividades na neve. Após a descida,
retorno ao hotel.
15º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.
16º 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

PARIS
BERNA

LUGANO
MILÃO

TURIM
LOURDES

VENEZA

MONTE CARLO

FLORENÇA
ASSIS
ROMA

NICE

BURGOS
MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

conhecer a Europa (Cód. 459-17)
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.

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 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 da Virgem do Pilar, padroeira da Hispanidade,
e passear no seu centro antigo. Na parte da tarde,
continuação para Madri. Alojamento.
21º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
MADRI
21 dias
USD

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

2.380

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (16 jantares)______________

2.590
950

Desc. Venda Antecipada___________________

560
71

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. Día livre.
5º Dia: (Quarta) MADRI - BURGOS - LOURDES
6º Dia: (Quinta) LOURDES - NICE
7º Dia: (Sexta) NICE - MÓNACO & MONTECARLO - TURIM.
Visita com guia local ao Principado de Mônaco.
8º Dia: (Sábado) TURIM - VENEZA
9º Dia: (Domingo) VENEZA - FLORENÇA

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Mônaco e Monte Carlo,
Turim, Veneza, Florença, Roma, Paris e Barcelona.
• Taxas de estadia turística em Turim, Veneza, Florença,
Roma, Milão e Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

10º Dia: (Segunda) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
11º Dia: (Terça) ROMA
(Opcional Nápoles, Capri e Pompeia)
12º Dia: (Quarta) ROMA
13º Dia: (Quinta) ROMA - MILÃO

EUROPA

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 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. Por meio deles, a história se faz presente
em cada esquina. Na hora marcada, seguiremos
para Toulouse. Alojamento.

71$

SÉRIE ECONÔMICA

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.

MADRI - LOURDES - NICE - TURIM - FLORENÇA ROMA - MILÃO - BERNA - PARIS

14º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO BERNA
15º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte Titlis)
16º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
17º Dia: (Segunda) PARIS. Visita panorâmica.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

7
4
2 16 30

l Média Temporada

Ago
Set
Out

13 27
10 24
8

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Hotel

2

MADRI

Florida Norte ****

1

LOURDES

Arcades ***

1

NICE

Kyriad Nice Port **

1

Plaza ***

1

TURIM
VENEZA
(MARGHERA)
FLORENÇA

3

ROMA

Princess ****

1

MILÃO

Sercotel Viva Milano ***

2

BERNA

Novotel Bern ****

3

PARIS

Kyriad Porte D´Ivry ***

1

TOULOUSE

Kyriad Toulouse Centre ***

1

BARCELONA

Catalonia Atenas ****

1

MADRI

Florida Norte ****

1

Albatros ****
Mirage ****

18º Dia: (Terça) PARIS
19º Dia: (Quarta) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
PARIS
19 dias
USD

2.340

Média Temporada___________
Alta Temporada______________
Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (14 jantares)______________

Desc. Venda Antecipada___

2.510
820
490
70

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Ver detalles de las etapas, O PREÇO INCLUI en el
itinerario de EUROPA SEM FRONTEIRAS (Pág. Anterior).
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

6
3
1 15 29

l Média Temporada

Ago
Set
Out

12 26
9 23
7

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Os mesmos constantes no circuito EUROPA SEM FRONTEIRAS
da página anterior (com 3 noites em Madri no início).
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PARIS
BERNA
LIMOGES
LOURDES

LUGANO
MILÃO

TURIM
MONTE CARLO
TOULOUSE NICE

BURGOS
ZARAGOZA
SALAMANCA
BARCELONA
CIUDAD RODRIGO
ÁVILA
MADRI
COIMBRA
FÁTIMA
TOLEDO
ÓBIDOS
CÁCERES
LISBOA
SEVILHA
GRANADA
RONDA
COSTA DEL SOL

Cidade de início e fim do circuito.

VENEZA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

Cidade de fim do circuito.

Europa al completo (Cód. 19 dias: 420LR-17; 25 dias: 420LP-17; 28 dias: 420LM-17; 31 dias: 420LL-17)
1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Segunda) LISBOA
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado ao
hotel. Alojamento. Restante do dia livre.
3º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica 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. Visita a esta cidade Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas almóadas
e as construções de incalculável valor histórico
e arquitetônico fazem desse local um retrato dos
séculos XIV ao XVI. Percorreremos sua Praça Principal 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 com guia local percorrendo a Universidade, o Parque de Maria Luisa,
a Plaza de América 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 Praça 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. Visita 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. Daremos um passeio a pé pelo centro
histórico, visitando a Catedral (visita ao interior) e
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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 María la Blanca. Na parte da 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 os monumentos e contrastes que a capital
da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para teminar na
régia Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza
Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza
de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia
pelo Hard Rock Café Madrid. Tarde livre.
10º Dia: (Terça) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar desfrutando da cidade ou fazer uma excursão
aos arredores de Madri.
11º Dia: (Quarta) MADRI - BURGOS - LOURDES
Café da manhã e saída para Burgos. Parada para
admirar sua imponente catedral gótica. Continuação da viagem rumo à fronteira francesa para
chegar a Lourdes, centro religioso conhecido mundialmente. 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 visita com guia local ao Principado
de Mônaco, famoso enclave da Côte D’Azur. SSubiremos 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. 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. Veremos 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.
14º Dia: (Sábado) TURIM - VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada e alojamento. Em seguida realizaremos uma 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
da cidade. 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, em seguida, possibilidade de realizar
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. Sairemos em seguida para fazer a visita panorâmica pela cidade.
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”.
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, mitológica cidade
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio.
Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri e visitar 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, 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 - MILÃO
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em ROMA
Para os demais participantes, café da manhã e
saída para Milão, atualmente uma das cidades
mais modernas e ricas da União Europeia, capital
econômica da Itália e máximo expoente da moda.
Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa
catedral localizada na bela Praça do Duomo, símbolo da cidade. Alojamento.
20º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos para
chegar ao Lago di Como, um dos mais belos no norte da Itália. Acredita-se que seja provavelmente o

pano de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Continuação rumo à fronteira suíça para chegar a Lugano, preciosa cidade situada às margens do lago de
mesmo nome. Tempo livre para almoço. Retomaremos nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar à histórica
Berna, capital do país e Patrimônio da UNESCO por
sua arquitetura medieval. Alojamento.

23º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica pela “Cidade Luz”, onde passaremos ao longo de seu marcos mais importantes,
como a Place de la Concorde, a Bastilha, 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.
24º Dia: (Terça) PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você poderá fazer uma excursão ao Palácio
de Versalhes.
25º Dia: (Quarta) PARIS - LIMOGES - TOULOUSE
Café da manhã, traslado ao aeroporto 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 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.

27º Dia: (Sexta) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com guia local nesta maravilhosa cidade.
Percorreremos os lugares mais típicos e originais.
Faremos uma pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos também ao
topo da montanha de Montjuic. Ao finalizar a visita, 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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. Tempo livre
para desfrutar dessa joia medieval. Em seguida,
saída para Salamanca, cidade Universitária por
excelência, conhecida mundialmente por sua riqueza artística. Na parte da tarde, faremos a visita à cidade 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 - CIUDAD 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, antiga capital de Portugal, com
ruas estreitas, casas suspensas, palácios, capelas e
igrejas. Continuação para Fátima, um dos Santuários
Marianos mais importantes do mundo. Alojamento.
30º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas ruelas de pedra e típicas
casinhas brancas com telhados vermelhos. Continuação para Lisboa. Alojamento.
31º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em LISBOA.

Início LISBOA LISBOA LISBOA LISBOA
Fim ROMA PARIS MADRI LISBOA
Duração 19 dias 25 dias 28 dias 31 dias
Preços por pessoa Quarto Duplo USD

Tem. Media_______
Tem. Alta_________
Supl. hab. ind.____
Supl. Meia Pensão de Lourdes a
Barcelona (8/14/
16/16 jantares)___

Dcto. V. Ant.______

2.320 3.100 3.370 3.540
2.440
1.300

3.260
1.780

3.530
1.930

3.710
2.060

280
69

490
93

560
101

560
106

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Sevilha,
Alhambra de Granada, Toledo, Madri, Mônaco e Monte
Carlo, Turim, Veneza, Florença, Roma, Paris, Barcelona
e Salamanca.
• Um jantar na Costa del Sol.
• Taxas de estadia turística em Turim, Veneza, Florença,
Roma, Milão, Lisboa e Barcelona.

EUROPA

22º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

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 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.

106
XX$$

SÉRIE ECONÔMICA

21º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante
o qual você pode fazer uma excursão opcional a
Lucerna, uma das mais belas cidades suíças. Poderemos cruzar sua famosa Ponte da Capela, passear às margens do belo lago dos Quatro Cantões.
Dando continuidade ao nosso passeio, passando
por paisagens de tirar o fôlego, chegaremos ao
Monte Titlis, um dos mais altos dos Alpes, onde
poderemos contemplar a neve eterna da geleira.
Subiremos ao topo, a 3.020 metros de altitude, no
famoso bondinho giratório “Titlis Rotair”, que nos
permitirá, com seu lento voltear, admirar a espetacular vista panorâmica dos Alpes Suíços. Tempo
livre para almoçar e desfrutar das diversas atividades na neve. Após a descida, retorno ao hotel.

Estêvão), o Anfiteatro galo-romano, a Estação dos
Beneditinos, o Mercado Central, etc. Na hora marcada, seguiremos para Toulouse. Alojamento.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

30
28
25
9 23

l Média Temporada

Ago
Set
Out

6 20
3 17
1

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1

LISBOA
SEVILHA
COSTA DEL SOL
GRANADA
MADRI
LOURDES
NICE
TURIM
VENEZA
(MARGHERA)
FLORENÇA
ROMA
MILÃO
BERNA
PARIS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRI
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

Roma ***
Don Paco ***
Las Pirámides ****
Saray ****
Florida Norte ****
Arcades ***
Kyriad Nice Port **
Plaza ***
Albatros ****
Mirage ****
Princess ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
São José ***
Roma ***
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PARIS
BERNA
LIMOGES

LUGANO
MILÃO

TOULOUSE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Belezas da Europa (Cód. 11 dias: 432RP-17; 15 dias: 432RM-17)
1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - ROMA
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Roma. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Segunda) ROMA
Chegada ao aeroporto de Roma. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma
Barroca”, durante a 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 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 dirigimos 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
faremos uma visita panorâmica pela cidade com
guia local passando pelos lugares mais interessantes da “Cidade Eterna”, assim chamada porque
parece ter parado no tempo. Seus monumentos e
as ruínas de seus imponentes edifícios transformam o ato de percorrê-la numa autêntica viagem
no tempo. Durante o passeio panorâmico veremos
a Praça Veneza, Santa Maria Maior, São João de
Latrão, Coliseu, Fóruns Imperiais, Circo Máximo,
Termas de Caracala, entre outros. 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 - MILÃO
Café da manhã e saída para a Milão, atualmente
uma das cidades mais modernas e ricas da União
Europeia, capital econômica da Itália e máximo
expoente da moda. Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa catedral localizada na bela
Praça do Duomo, símbolo da cidade. Alojamento.
6º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos
para chegar ao Lago di Como, um dos mais belos
do norte da Itália, residência do jet set. Acredita-se
que seja provavelmente o pano de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Continuação rumo à fronteira
suíça para chegar a Lugano, um dos lugares mais
belos do Ticino e bonita cidade situada às margens
do lago de mesmo nome. Tempo livre para almo-
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ço. Retomaremos nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar
à histórica Berna, capital do país e Patrimônio da
UNESCO por sua arquitetura medieval. Alojamento.
7º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional inesquecível a Lucerna, uma das mais belas cidades
suíças. Poderemos cruzar sua famosa Ponte da
Capela, passear às margens do belo lago dos
Quatro Cantões e comprar artigos típicos, como
os famosos relógios cuco. Dando continuidade ao
nosso passeio, passando por paisagens de tirar
o fôlego em meio a uma infinidade de bosques e
lagos, chegaremos ao Monte Titlis, um dos mais
altos dos Alpes, onde poderemos contemplar a
neve eterna da geleira. Subiremos ao topo, a 3.020
metros de altitude, no famoso bondinho giratório
“Titlis Rotair”, que nos permitirá, com seu lento voltear, admirar a espetacular vista panorâmica dos
Alpes Suíços. Tempo livre para almoçar e desfrutar
das diversas atividades na neve. Após a descida,
retorno ao hotel.
8º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.
9º 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.
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.
11º Dia: (Quarta) PARIS - LIMOGES - TOULOUSE
Café da manhã, traslado ao aeroporto 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 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. Por meio 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
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. Faremos paradas na Plaza Mayor,
Templo de Debod e na Praça de Touros para passear e fotografar (sempre que houver condições
climáticas), e uma pausa na Plaza de Colón, com
refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard
Rock Café Madrid. Na parte da tarde sugerimos
uma visita opcional à cidade imperial de Toledo.
15º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

HEIDELBERG
PARIS

ROTEMBURGO
INNSBRUCK

VERONA

VENEZA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

Cidade de início e fim do circuito.

Ciao Europa (Cód. 580-17)

“Uma alternativa para finalizar sua viagem em Roma”
1º ao 10º Dia: Mesmo itinerário do circuito BELEZAS
DA EUROPA da página anterior.

55$
Início
ROMA
ROMA
Fim
PARIS
MADRI
11 dias
15 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

1.510

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.580
460
315
45

Desc. Venda Antecipada___

1.950
700
385
55

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Roma, Paris, Barcelona e
Madri.
•		Taxas de estadia turística em Roma, Milão e Barcelona.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

14
11
9 23

l Média Temporada

Ago
Set
Out

6 20
3 17
1 15

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
2
3
1
1
2

ROMA
MILÃO
BERNA
PARIS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Princess ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

13º Dia: (Sexta) INNSBRUCK - VERONA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local.
Visitaremos a Basílica de Wilten e conheceremos o
símbolo da cidade, o “Telhado de Ouro”, em pleno centro histórico. Em seguida, 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 a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao
impressionante espaço monumental da Praça
São Marcos. Veremos também a famosa Ponte dos Suspiros. No final da visita faremos uma
parada numa fábrica de cristal, onde poderemos
admirar como é feito o famoso cristal veneziano.
Tempo livre para almoço e possibilidade de fazer
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. Alojamento.
15º Dia: (Domingo) FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
com guia local. 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. Tarde livre para continuar descobrindo
esta fantástica cidade. À noite, você poderá participar opcionalmente de um jantar com música e
dança: “Noitada Florentina”.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(15 jantares)___________________________________

ROMA
ROMA
17 dias
USD

2.050

2.170
830

Desc. Venda Antecipada___________________

525
61

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Roma, Paris, Innsbruck, Veneza
e Florença.
•		Taxas de estadia turística em Roma, Milão, Veneza e
Florença.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

14
11
9 23

l Média Temporada

Ago
Set
Out

6 20
3 17
1

EUROPA

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

12º Dia: (Quinta) HEIDELBERG (Rota Romântica)
- ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica, chegaremos a Rotemburgo, onde daremos um passeio
a pé para admirar esta bela cidade medieval. Continuação de nossa viagem para adentrar no coração dos Alpes Austríacos pelo Fern Pass. Teremos
a oportunidade de admirar belíssimas paisagens
alpinas até nossa chegada a Innsbruck. Alojamento.

61$

SÉRIE ECONÔMICA

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
(9/11 jantares)_________________

1.850

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. Caminhada em seu centro histórico. Alojamento.

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
2
3
1
1
1
2
1

ROMA
MILÃO
BERNA
PARIS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA

Hotel

Princess ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***
Arcadia ***
Dollinguer ***
Albatros ****
Grifone ****
Club House ****

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”.
17º Dia: (Terça) ROMA
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
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PARIS

HEIDELBERG
INNSBRUCK

BLOIS
VALE DO LOIRE
VERONA

BORDEAUX

BURGOS
MADRI

NICE
ZARAGOZA

PISA

VENEZA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

2017
NOVIDADE!
INCLUI
"ROTA ROMÂNTICA"
COM
ROTEMBURGO

Cidade de início e fim do circuito.

Cidade de fim do circuito.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

Europa viva (Cód. 16 dias: 511MR-17/18; 20 dias: 511MM-17/18; 19 dias: 511PM-17/18)
Passageiros com início em MADRI:
1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Madri. Noite a bordo.

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.

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
esclarecer qualquer dúvida e dar informações sobre as atividades que você poderá realizar durante
sua estadia em Madri. Alojamento.

8º/5º Dia: (Sábado) PARIS - HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg. Caminhada em seu centro histórico. Alojamento.

3º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica com guia local. Faremos paradas no Parque do Retiro, na Praça de Touros e na
Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como
cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. A seguir, você
poderá desfrutar de um almoço opcional (inclui
bebida) à base de deliciosas “tapas típicas madrilenas” 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. Posteriormente, continuação da viagem para
Bordeaux. Alojamento.
5º Dia: (Quarta) BORDEAUX - VALE DO LOIRE BLOIS - PARIS
Café da manhã e saída com direção a Tours. Cruzaremos o Vale do Loire. Parada em Blois e tempo
livre para visitar um dos castelos mais famosos da
região. 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 traslado ao hotel. Alojamento. À noite, você pode 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 pela “Cidade Luz”, onde passaremos
ao longo de seu marcos mais importantes, como
a Place de la Concorde, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, etc. Faremos uma parada
para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma
visita opcional ao Museu do Louvre e, à noite, assistir
ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge.
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9º/6º Dia: (Domingo) HEIDELBERG (Rota Romântica) - ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica,
chegaremos a Rotemburgo, onde faremos uma caminhada para admirar esta bela cidade medieval
que parece saída de um conto de fadas. Poderemos contemplar suas típicas ruas, antigas casas
e a arquitetura germânica da chamada "Rota Romântica". Continuação de nossa viagem para adentrar no coração dos Alpes Austríacos pelo Fern
Pass. Teremos a oportunidade de admirar belíssimas paisagens alpinas até nossa chegada a Innsbruck. 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 a visita panorâmica a pé nesta cidade singular. Ao finalizar a visita, faremos uma parada
numa fábrica de cristal. Tempo livre para almoço e possibilidade de fazer 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. Alojamento.
12º/9º Dia: (Quarta) FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica pela
cidade. 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. Tarde
livre para continuar descobrindo esta fantástica cidade. 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 efetuando uma breve pausa em Assis para visitar a Basílica de São Francisco. Em seguida você vai poder
desfrutar opcionalmente de um almoço típico italiano (bebida inclusa). Depois, retomaremos nosso
itinerário para chegar a Roma. Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma Barroca”.
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 possibilidade
de visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a

Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Na parte
da tarde, saída opcional 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.
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 interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e
Pompeia”, com almoço incluso.
16º/13º Dia: (Domingo) ROMA-PISA-NICE
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes do EUROPA VIVA
Madri-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.
17º/14º Dia: (Segunda) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela cidade para continuar rumo à fronteira espanhola. Chegada a Barcelona. Alojamento. 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: Sagrada
Família, Passeio de Gracia, Plaça Catalunya, as Ramblas, Colina de Montjuic, etc. Tarde livre. Possibilidade
de visitar opcionalmente o Pueblo Español. Finalizaremos esta visita saboreando um almoço típico
catalão com bebida inclusa. Restante da tarde livre.
19º/16º Dia: (Quarta) BARCELONA - ZARAGOZA
- MADRI
Café da manhã e saída para Zaragoza, onde teremos a oportunidade de visitar a famosa Basílica da
Virgem do Pilar, padroeira da Hispanidade. (Almoço
livre nesta cidade). Chegada a Madri. Alojamento.
20º/17º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes do EUROPA VIVA
Madri-Madri.
CONTINUAÇÃO DO ITINERÁRIO PARA A VERSÃO
PARIS - MADRI :
Para el resto de clientes, desayuno e alojamiento. Por
la mañana visita panorâmica con guía local. Posibilidad
de disfrutar opcionalmente de un almuerzo a base de
exquisitas “tapas típicas madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.
18º Dia: (Sexta) MADRI
Desayuno e alojamiento. Día libre a su entera disposición.
19º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.

A PARIS

A PARIS

PARTINDO
DE ROMA

PARTINDO
DE ROMA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
MADRI
TOLEDO

FÁTIMA
ÓBIDOS

GRANADA

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Europa viva
& Andaluzia (Cód. 604-17/18)
60$

MP Espc.

Início MADRI MADRI PARIS
Fim
ROMA MADRI MADRI
Duração 16 dias 20 dias 19 dias
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada________ 1.660

Supl. quarto individual___
Supl. pacote MP especial_

Desc. Venda Antecipada_

2.020 1.920

1.830
1.990
710
135
49

2.160
2.270
910
180
60

2.100
2.220
860
180
57

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza,
Florença, Roma e Barcelona.
•		Taxas de estadia turística em Veneza, Florença, Roma
e Barcelona.

(Saída de América: Sábado).
1º ao 19º Dia: Mesmo itinerário do circuito EUROPA
VIVA (Pág. anterior).
20º Dia: (Quinta) MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída para Córdoba, visita à Mesquita. Continuação para Sevilha. Alojamento.
21º Dia: (Sexta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
pela cidade.
22º Dia: (Sábado) SEVILHA - GRANADA
Café da manhã e saída para Granada. Visita à
Alhambra. Alojamento.
23º Dia: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita panorâmica. Na parte da tarde, saída para Madri. Alojamento.
24º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
(ver mais detalhes de ANDALUZIA na página 26)
ANDALUZIA E TOLEDO

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________
MADRI
ROMA
Mar 25*
Abr
1
Mai
6
Jun
3
Jul
1
Ago
12
Set
2
Out
14
Nov
4
Dez
23
Ene18 6
Fev18 3
Mar18 3

MADRI
MADRI
15
13
17
15
26
9

29
20
24
22 29
16 23 30

17 24

PARIS
MADRI
Mar 28*
Abr
4 18
Mai
2 9 16 23
Jun
6 20 27
Jul
4 18 25
Ago
1 15 29
Set
5 12 19 26
Out
3 17
Nov
7
Dez
26
Ene18 9
Fev18 6
Mar18 6 20 27

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________
Noites Cidade

2
1
3
1
1
1
2
3
1
2
1

MADRI
BORDEAUX
PARIS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)

Hotel

Florida Norte ****
Alton ***
Campanile Pantin ***
NH Hirschberg ****
Dollinguer ***
Albatros ****

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
FLORENÇA
/ Firenze Novoli ***
ROMA
Roma Aurelia Antica ****
NICE
Campanile Nice Aeroport ***
BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
MADRI
Florida Norte ****

EXCURSIONES OPCIONALES__________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9

Cidade de fim do circuito.

Europa viva
& Portugal (Cód. 605-17/18)

(Saída de América: Domingo).
4º ao 18º Dia: Mesmo itinerário do circuito EUROPA
VIVA (Pág. anterior).
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 Ávila e Salamanca.
Visita panorâmica. Alojamento.
22º Dia: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã e saída para Coimbra e Fátima. Alojamento.
23º Dia: (Segunda) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída para Óbidos e continuação
para Lisboa. Alojamento.
24º Dia: (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica.
Tarde livre.
25º Dia: (Quarta) LISBOA
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.
(ver mais detalhes de PORTUGAL na página 32)
SALAMANCA E PORTUGAL

Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
MADRI
24 dias
USD

Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
LISBOA
25 dias
USD

Média Temporada_____________________________

2.830

Média Temporada_____________________________

2.780

Alta Temporada________________________________

Alta Temporada________________________________

Supl. quarto individual__________________________

2.980
1.240

Supl. quarto individual__________________________

2.920
1.230

Supl. pacote MP especial_______________________

180

Supl. pacote MP especial_______________________

180
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Desc. Venda Antecipada_____________________
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Início
Fim
Duração

Desc. Venda Antecipada_____________________

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________

Início
Fim
Duração

O PREÇO INCLUI__________________________________________________________

• Os serviços discriminados no circuito EUROPA VIVA
(Pág. Anterior).
Extensão a Andaluzia:
• Visitas com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra
de Granada e Toledo.

• Os serviços discriminados no circuito EUROPA VIVA
(Pág. Anterior).
Extensão a Portugal:
• Visitas com guia local em Madri, Salamanca e Lisboa.
• Taxas de estadia turística em Lisboa.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________
Mar
Abr
Mai
Jun

25*
1 15 29
6 13 20
3 17 24

Jul
Ago
Set

1 15 22 29
12 26
2 9 16 23 30

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Média Temporada l Alta Temporada

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA______________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

26*
2
7
4
2

16
14
18
16

30
21
25
23 30

Ago
Set
Out

13 27
3 10 17 21
1

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Média Temporada l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES____________________

Os mesmos constantes no circuito EUROPA VIVA da
página anterior, até Madri (1 noite). Além disso:
Noites Cidade
Hotel

Os mesmos constantes no circuito EUROPA VIVA da
página anterior, até Madri (4 noites). Além disso:
Noites Cidade
Hotel

2
1
1

SEVILHA
GRANADA
MADRI

Don Paco ***
Alixares ****
Puerta de Toledo ***

EUROPA

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

Cidade de início do circuito.

SÉRIE ECONÔMICA

Média Temporada_______
Alta Temporada__________

CÁCERES

LISBOA

CÓRDOBA
SEVILHA

ÁVILA
MADRI

COIMBRA

1
1
2

SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Gran Hotel Corona ****
São José ***
Roma ***
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PARIS

HEIDELBERG
INNSBRUCK

VERONA
NICE
ZARAGOZA
MADRI

PISA

VENEZA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

2017
NOVIDADE!
INCLUI
"ROTA ROMÂNTICA"
COM
ROTEMBURGO

Cidade de início do circuito.

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de fim do circuito.

Europa encantada (saídas sábados) (Cód. 536-17/18)
Contraste europeu (saídas terças e sábados) (Cód. Saída Terça 13 dias: 602-17/18; Saída Sábados 13 dias: 462-17/18)
1º Dia: (Ter/Sáb) AMÉRICA - PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Paris. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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 importantes, como a Place de la Concorde, a Bastilha,
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.
5º Dia: (Sáb/Qua) 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.
Caminhada em seu centro histórico. Alojamento.
6º Dia: (Dom/Qui) HEIDELBERG (Rota Romântica)
- ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica,
chegaremos a Rotemburgo, onde faremos uma caminhada para admirar esta bela cidade medieval
que parece saída de um conto de fadas. Poderemos
contemplar suas típicas ruas, antigas casas e a arquitetura germânica da chamada "Rota Romântica".
Continuação de nossa viagem para adentrar no coração dos Alpes Austríacos pelo Fern Pass. Teremos
a oportunidade de admirar belíssimas paisagens alpinas até nossa chegada a Innsbruck. 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 a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao
impressionante espaço monumental da Praça São
Marcos. Veremos também, entre outros, a famosa
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emble-
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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 almoço e possibilidade de fazer 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. 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: (Qui/Seg) 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”, durante a qual você poderá descobrir as
fontes e praças mais importantes da cidade.
11º Dia: (Sex/Ter) ROMA
Sexta: (Itinerário saindo da América Terça)
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
pela cidade com guia local passando pelos locais
mais interessantes. 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 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, mitológica cidade
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio.
Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, visitando a famosa Gruta
Branca (sempre que houver condições meteorológicas). No horário previsto, retorno a Roma.
12º Dia: (Sáb/Qua) ROMA
Sábado: (Itinerário saindo da América 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, mitológica cidade
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio.
Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, visitando a famosa Gruta
Branca (sempre que houver condições meteorológicas). No horário previsto, retorno a Roma.

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

Quarta: (Itinerário saindo da América Sábado)
Café da manhã e alojamento. Durante este dia
faremos uma visita panorâmica pela cidade com
guia local passando pelos lugares mais interessantes. 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais participantes, café da manhã e
saída (Quinta) 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: (Sex) 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: (Sáb) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com guia local nesta maravilhosa cidade.
Percorreremos os lugares mais típicos e originais.
Faremos uma pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí, e subiremos a montanha
de Montjuic. 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 os monumentos e contrastes que a capital da
Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu,
Plaza de Cibeles e Gran Via, para teminar na régia
Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor,
Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo
Hard Rock Café Madrid. Na 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.
18º Dia: (Ter) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

PARIS

HEIDELBERG
INNSBRUCK
BERNA LUGANO
MILÃO
VENEZA
VERONA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de início e fim do circuito.

Bonjour Europa (Cód. 445-17)

“Uma alternativa para finalizar sua viagem em Paris”
1º ao 12º Dia: Mesmo itinerário do circuito CONTRASTE EUROPEU da página anterior.

54$
CONTRASTE
EUROPEU
SALIDAS
MARTES E
SÁBADOS

EUROPA
ENCANTADA
SALIDAS
SÁBADOS

Baixa Temporada____________

1.350

1.820

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.440
1.580
610

1.980
2.100
900

385
40

455
54

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (11/13 jantares)_______

Desc. Venda Antecipada___

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Paris, Veneza, Florença, Roma,
Barcelona e Madri.
•		Taxas de estadia turística em Veneza, Florença, Roma e
Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar
28*
Abr
1* 4 15
Mai
2 6 9
Jun
3 6 10
Jul
1 4 8
Ago
1 5 12
Set
2 5 9
Out
3 7 14
Nov
4 7
Dez
9 23 26
Ene18 6 9
Fev18
6 17
Mar18 3 6 10

18
13
17
15
15
12
17

29
16
20
18
26
16

20
24
22
29
19

23 27
27
25 29
23 26 30

17 20 24 27 31

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

PARIS

1
1

HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)

1
2

FLORENÇA

3

ROMA

1
1
3

NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Campanile Porte D’Italie ***/
Campanile Pantin ***
Arcadia ***/ NH Hirschberg ****
Dollinguer ***
Albatros ****
Grifone **** / B&B Firenze NPG
o Firenze Novoli ***
Club House **** /
Roma Aurelia Antica ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

15º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte
Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional inesquecível a Lucerna, uma das mais belas cidades
suíças. Poderemos cruzar sua famosa Ponte da
Capela, passear às margens do belo lago dos
Quatro Cantões e comprar artigos típicos, como
os famosos relógios cuco. Dando continuidade ao
nosso passeio, passando por paisagens de tirar
o fôlego em meio a uma infinidade de bosques e
lagos, chegaremos ao Monte Titlis, um dos mais
altos dos Alpes, onde poderemos contemplar a
neve eterna da geleira. Subiremos ao topo, a 3.020
metros de altitude, no famoso bondinho giratório
“Titlis Rotair”, que nos permitirá, com seu lento
voltear, admirar a espetacular vista panorâmica dos Alpes Suíços. Tempo livre para almoçar e
desfrutar das diversas atividades na neve. Após a
descida, retorno ao hotel.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(15 jantares)___________________________________

PARIS
PARIS
17 dias
USD

2.040

2.120
860

Desc. Venda Antecipada___________________

525
61

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Paris, Innsbruck, Veneza,
Florença e Roma.
•		Taxas de estadia turística em Veneza, Florença, Roma e
Milão.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

6
3
1 15 29

Ago
Set
Out

12 26
9 23
7

EUROPA

•
•
•
•
•

14º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos
para chegar ao Lago di Como, um dos mais belos
no norte da Itália e residência do jet set. Acredita-se que seja provavelmente o pano de fundo do
quadro da “Mona Lisa”. Continuação rumo à fronteira suíça para chegar a Lugano, um dos lugares
mais belos do Ticino e bonita cidade situada às
margens do lago de mesmo nome. Tempo livre
para almoço. Retomaremos nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar à histórica Berna, capital do país
e Patrimônio da UNESCO por sua arquitetura medieval. Alojamento.

61$

SÉRIE ECONÔMICA

Início
PARIS
PARIS
Fim
ROMA
MADRI
13 dias
18 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

13º Dia: (Quinta) ROMA - MILÃO
Café da manhã e saída para a Milão, atualmente
uma das cidades mais modernas e ricas da União
Europeia, capital econômica da Itália e máximo
expoente da moda. Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa catedral localizada na bela
Praça do Duomo, símbolo da cidade. Alojamento.

l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
1
1
2
3
1
2
1

PARIS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
MILÃO
BERNA
PARIS

Hotel

Campanile Porte D'Italie ***
Arcadia ***
Dollinguer ***
Albatros ****
Grifone ****
Club House ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***

16º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento.
17º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

* 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.
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AMSTERDÃ
BRUGES

PARIS

COLÔNIA

INNSBRUCK

BLOIS
VALE DO LOIRE

VENEZA

BORDEAUX

BURGOS
MADRI

PRAGA

FRANKFURT
ROTEMBURGO

NICE
ZARAGOZA

PISA

FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

Cidade de início e fim do circuito.

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Lendas da Europa (Cód. 19 dias: 521MR-17/18; 22 dias: 521MM-17/18)

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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
esclarecer qualquer dúvida e dar informações sobre as atividades que você poderá realizar durante
sua estadia em Madri: compras, shows, museus,
excursões opcionais nas redondezas, etc., e tudo o
mais que você precisa saber para desfrutar desta
cidade cosmopolita. Alojamento.
3º Dia: (Terça) MADRI
Na parte da manhã, visita panorâmica com guia
local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de
Cibeles e Gran Via, para teminar na régia Plaza
de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor,
Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza de
Colón, com refrigerante oferecido como cortesia
pelo Hard Rock Café Madrid. Na parte da tarde
sugerimos uma visita opcional à cidade imperial
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.
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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 belas 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 da viagem para chegar finalmente 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 em torno 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 rio. 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
daremos 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
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 “Telhado de
Ouro”. Alojamento.
14º Dia: (Sábado) INNSBRUCK - VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada. Em
seguida 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 única no mundo. Graças a
seu encanto, 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, com possibilidade de realizar um passeio opcional de gôndola.
Alojamento.
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, onde deparamos com
traços de personagens inimitáveis como Dante ou
Michelangelo, além de milhares de obras dos homens que, no final da Idade Média, impulsaram o
desenvolvimento da humanidade e realizaram algumas das mais belas criações artísticas de todos
os tempos. 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”, durante a qual você poderá
descobrir as fontes e praças mais importantes da
cidade.

21º 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 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.
22º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em Madri.

Início
MADRI
MADRI
Fim
ROMA
MADRI
19 dias
22 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada____________

2.130

2.350

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

2.230
2.390
970

2.460
2.610
1.140

525
63

595
70

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (15/17 jantares) _______

Desc. Venda Antecipada___

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
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.

EUROPA

18º Dia: (Quarta) ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia
faremos uma visita panorâmica pela cidade com
guia local passando pelos lugares mais interessantes da “Cidade Eterna”, assim chamada porque
parece ter parado no tempo. Seus monumentos e
as ruínas de seus imponentes edifícios transformam o ato de percorrê-la numa autêntica viagem
no tempo. Durante o passeio panorâmico veremos
a Praça Veneza, Santa Maria Maior, São João de
Latrão, Coliseu, Fóruns Imperiais, Circo Máximo,
Termas de Caracala, entre outros. Finalizaremos
a visita na Praça São Pedro, onde assistiremos,
sempre que seja possível, a 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: (Sexta) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
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?

70$

SÉRIE ECONÔMICA

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 dirigimos 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: (Quinta) ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã, traslado ao aeroporto 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 participar
de uma excursão opcional a Mônaco, Monte Carlo
e seu famoso cassino.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

26*
9
7
4
2
6
3

16
14
11
9
13
10

23
21
18
16
20
17

28
25
23 30
27
24

Out
Nov
Dez
Ene18
Fev18
Mar18

1 8 22 29
12
10
28
25
4 11 18 25

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
3
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1

MADRI
BORDEAUX
PARIS
AMSTERDÃ
FRANKFURT
PRAGA
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Puerta de Toledo ***
B&B Centre Begles **
Campanile La Villette ***
Corendon Amsterdam ****
Holiday Inn HIEX Frankfurt Messe ***
Duo ****
Dollinguer ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Sagrada Familia ***
Puerta de Toledo ***

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.
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AMSTERDÃ
BRUGES

PARIS

COLÔNIA
PRAGA

FRANKFURT
ROTEMBURGO

INNSBRUCK
VENEZA
NICE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

PISA

FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Paisagens da Europa (Cód. 16 dias: 543PR-17/18; 20 dias: 543PM-17/18)
1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Paris. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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, 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 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, um dos palácios
mais famosos do mundo.
5º Dia: (Domingo) PARIS - BRUGES - AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre
para descobrir uma das cidades mais belas 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. Continuação da viagem para chegar finalmente 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”. Faremos
uma parada no famoso mercado flutuante de flores. 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 em
torno do Reno, na qual se destaca sua famosa Catedral, considerada uma obra-prima da arquitetura
gótica mundial. 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 rio.
Desembarque e continuação da viagem para chegar a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e
cidade natal de Goethe. Alojamento.
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8º Dia: (Quarta) FRANKFURT - ROTEMBURGO PRAGA
Café da manhã e saída para Rotemburgo, onde
daremos um passeio a pé para admirar esta bela
cidade medieval. Continuação para Praga, capital
da República Checa. Alojamento.
9º Dia: (Quinta) PRAGA
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita
panorâmica a 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 “Telhado de
Ouro”. Alojamento.
11º Dia: (Sábado) INNSBRUCK - VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada. Em
seguida realizaremos uma visita panorâmica a pé
com guia local nesta cidade singular, que nos levará ao impressionante espaço monumental da Praça São Marcos. Veremos também 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, com possibilidade de realizar um passeio
opcional de gôndola. Alojamento.
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. 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.
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”.
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”.

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, traslado ao aeroporto 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 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, e subiremos a montanha de Montjuic. Ao
finalizar a visita, saída para Zaragoza. Tempo livre
para visitar a Basílica da Virgem.
19º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica com guia local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a
capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para
teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de
Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
Na parte da tarde, sugerimos uma visita opcional à
cidade imperial de Toledo.
20º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

AMSTERDÃ
BRUGES

PARIS

COLÔNIA
PRAGA

FRANKFURT
ROTEMBURGO

INNSBRUCK
BERNA LUGANO
MILÃO
VENEZA
VERONA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

Cidade de início e fim do circuito.

Merci Europa (Cód. 448-17)

“Uma alternativa para finalizar sua viagem em Paris”
1º ao 15º Dia: Mesmo itinerário do circuito
PAISAGENS DA EUROPA da página anterior

68$
Início
PARIS
PARIS
Fim
ROMA
MADRI
16 dias
20 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

1.970

2.240

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

2.020
2.130
830

2.360
2.510
1.040

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (14/16 jantares) _______

490
59

Desc. Venda Antecipada___

560
68

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional retorno ROMA-BARCELONA en ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

29*
12
10
7
5
2
6

19
17
14
12
9
13

26
24
21
19
16
20

31
28
26
23 30
27

Out
4 11 25
Nov
1 15
Dez
13
Ene18 31
Fev18 28
Mar18 7 14 21 28

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
2

PARIS
AMSTERDÃ

1

FRANKFURT

2
1

PRAGA
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

1
1
3
1
1
2

Hotel

Campanile La Villette ***
Corendon Amsterdam ****
Holiday Inn HIEX Frankfurt
Messe ***
Duo ****
Dollinguer ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Sagrada Familia ***
Puerta de Toledo ***

18º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte
Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional inesquecível a Lucerna, uma das mais belas cidades
suíças. Poderemos cruzar sua famosa Ponte da
Capela, passear às margens do belo lago dos
Quatro Cantões e comprar artigos típicos, como
os famosos relógios cuco. Dando continuidade ao
nosso passeio, passando por paisagens de tirar
o fôlego em meio a uma infinidade de bosques e
lagos, chegaremos ao Monte Titlis, um dos mais
altos dos Alpes, onde poderemos contemplar a
neve eterna da geleira. Subiremos ao topo, a 3.020
metros de altitude, no famoso bondinho giratório
“Titlis Rotair”, que nos permitirá, com seu lento
voltear, admirar a espetacular vista panorâmica dos Alpes Suíços. Tempo livre para almoçar e
desfrutar das diversas atividades na neve. Após a
descida, retorno ao hotel.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(18 jantares)__________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

PARIS
PARIS
20 dias
USD

2.340

2.470
1.040
630
70

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Paris, Amsterdã, Praga,
Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
•		Taxas de estadia turística em Milão, Veneza, Florença e
Roma.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

31
28
12 26

l Média Temporada

Ago
Set
Out

9 23
6 20
4

EUROPA

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
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.

17º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos
para chegar ao Lago di Como, um dos mais belos
no norte da Itália e residência do jet set. Acredita-se que seja provavelmente o pano de fundo do
quadro da “Mona Lisa”. Continuação rumo à fronteira suíça para chegar a Lugano, um dos lugares
mais belos do Ticino e bonita cidade situada às
margens do lago de mesmo nome. Tempo livre
para almoço. Retomaremos nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar à histórica Berna, capital do país
e Patrimônio da UNESCO por sua arquitetura medieval. Alojamento.

70$

SÉRIE ECONÔMICA

Baixa Temporada____________

16º Dia: (Quinta) ROMA - MILÃO
Café da manhã e saída para a Milão, atualmente
uma das cidades mais modernas e ricas da União
Europeia, capital econômica da Itália e máximo
expoente da moda. Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa catedral localizada na bela
Praça do Duomo, símbolo da cidade. Alojamento.

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
2

PARIS
AMSTERDÃ

1

FRANKFURT

2
1

PRAGA
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
MILÃO
BERNA
PARIS

1
1
3
1
2
1

Hotel

Campanile La Villette ***
Corendon Amsterdam ****
Holiday Inn HIEX Frankfurt
Messe ***
Duo ****
Dollinguer ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***

19º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento.
20º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.
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AMSTERDÃ
COLÔNIA
PRAGA

FRANKFURT
ROTEMBURGO

INNSBRUCK
VENEZA
NICE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

PISA

FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Doce Europa (Cód. 13 dias: 544AR-17/18; 17 dias: 544AM-17/18)
1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - AMSTERDÃ
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Amsterdã. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Domingo) AMSTERDÃ
Chegada ao aeroporto de Amsterdã. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante 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, 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.
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 em
torno do Reno, na qual se destaca sua famosa Catedral, considerada uma obra-prima da arquitetura
gótica mundial, além de ser o edifício mais visitado da Alemanha, que abriga um 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 rio. 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
daremos 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 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,
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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 - VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Em seguida
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 da cidade. 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, com possibilidade de
realizar um passeio opcional de gôndola. Alojamento.
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, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos 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: (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, traslado ao aeroporto 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 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 Montjuic, sede protagonista 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. Percorreremos
os lugares mais interessantes, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo
da cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia
Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor,
Templo de Debod, Praça de Touros e uma pausa na
Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como
cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na parte da
tarde, sugerimos uma visita opcional à cidade imperial de Toledo.
17º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM para os participantes com circuito terminando
em MADRI.

AMSTERDÃ
COLONIA

PARIS

PRAGA

FRANKFURT
ROTEMBURGO

INNSBRUCK
BERNA LUGANO
MILÃO
VENEZA
VERONA
PISA

Cidade de início do circuito.

FLORENÇA
ASSIS
ROMA

Cidade de fim do circuito.

Europatur (Cód. 450-17)

“Uma alternativa para finalizar sua viagem em Paris”
1º ao 12º Dia: Mesmo itinerário do circuito DOCE
EUROPA da página anterior.

58$
Início AMSTERDÃ AMSTERDÃ
Fim
ROMA
MADRI
13 dias
17 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

1.410

1.950

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.490
1.570
580

2.050
2.180
820

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (11/13 jantares)_______

385
42

Desc. Venda Antecipada___

455
58

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

1*
13
3
1
5
2

15
20
10
8
12
9

22
27
17
15
19
16

29
24
22 29
26
23 30

Out
7 14 28
Nov
4 18
Dez
16
Fev18 3
Mar18 3 10 17 24 31

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

AMSTERDÃ

1

FRANKFURT

2
1

PRAGA
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

1
1
3
1
1
2

Hotel

Corendon Ámsterdam ****
Holiday Inn HIEX Frankfurt
Messe ***
Duo ****
Dollinguer ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Sagrada Familia ***
Puerta de Toledo ***

15º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional a Lucerna, uma das mais belas cidades suíças. Dando
continuidade ao nosso passeio, passando por paisagens de tirar o fôlego, chegaremos ao Monte Titlis, um dos mais altos dos Alpes, onde poderemos
contemplar a neve eterna da geleira. Subiremos ao
topo, a 3.020 metros de altitude, no famoso bondinho giratório “Titlis Rotair”, que nos permitirá, com
seu lento voltear, admirar a espetacular vista panorâmica dos Alpes Suíços. Tempo livre para almoçar
e desfrutar das diversas atividades na neve. Após a
descida, retorno ao hotel.
16º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

AMSTERDÃ
PARIS
18 dias
USD

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(16 jantares)____________________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

2.130

2.240
870
560
63

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Amsterdã, Praga, Veneza,
Florença, Roma e Paris.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
•		Taxas de estadia Turística em Milão, Veneza, Florença,
Roma.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Jun
Jul
Ago

3
1 15 29
12 26

l Média Temporada

Set
Out

9 23
7

EUROPA

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
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.

14º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos
para chegar ao Lago di Como, um dos mais belos
no norte da Itália. Acredita-se que seja provavelmente o pano de fundo do quadro da “Mona Lisa”.
Continuação rumo à fronteira suíça para chegar a
Lugano. Tempo livre para almoço. Retomaremos
nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar à histórica Berna,
capital do país e Patrimônio da UNESCO por sua
arquitetura medieval. Alojamento.

63$

SÉRIE ECONÔMICA

Baixa Temporada____________

13º Dia: (Quinta) ROMA - MILÃO
Café da manhã e saída para a Milão, atualmente
uma das cidades mais modernas e ricas da União
Europeia, capital econômica da Itália e máximo
expoente da moda. Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa catedral localizada na bela
Praça do Duomo. Alojamento.

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

AMSTERDÃ

1

FRANKFURT

2
1

PRAGA
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
MILÃO
BERNA
PARIS

1
1
3
1
2
2

Hotel

Corendon Amsterdam ****
Holiday Inn HIEX Frankfurt
Messe ***
Duo ****
Dollinguer ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***

17º 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, Notre
Dame, 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
ou visitar, também opcionalmente, a Ópera de Paris, ou ainda, subir a famosa colina de Montmartre.
18º Dia: (Terça) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
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PARIS

PRAGA

FRANKFURT
ROTEMBURGO

INNSBRUCK
LIMOGES

BERNA
MILÃO

TOULOUSE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

LUGANO
VENEZA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Europa sensacional (Cód. 11 dias: 449FR-17; 16 dias: 449FP-17; 21 dias: 449FM-17)
1º Dia: (Segunda) AMÉRICA - FRANKFURT
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Frankfurt. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

2º Dia: (Terça) FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.
3º Dia: (Quarta) FRANKFURT - ROTEMBURGO PRAGA
Café da manhã e saída para Rotemburgo, onde
daremos 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 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 destaca-
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mos seu bairro antigo com o famoso “Telhadinho
de Ouro”. Alojamento.
6º Dia: (Sábado) INNSBRUCK - VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Em seguida
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 da
cidade. Veremos também 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,
com possibilidade de realizar um passeio opcional
de gôndola. Alojamento.
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”, durante a 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, mitológica cidade
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio.
Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri e visitar 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.
11º Dia: (Quinta) ROMA - MILÃO
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em ROMA.
Café da manhã e saída para Milão, atualmente uma das cidades mais modernas e ricas da
União Europeia, capital econômica da Itália e
máximo expoente da moda. Tarde livre para visitá-la e admirar sua majestosa catedral localizada na bela Praça do Duomo, símbolo da cidade.
Alojamento.
12º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos para
chegar ao Lago di Como, um dos mais belos no
norte da Itália. Acredita-se que seja provavelmente
o pano de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Continuação rumo à fronteira suíça para chegar a Luga-

no, preciosa cidade situada às margens do lago de
mesmo nome. Tempo livre para almoço. Retomaremos nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar à histórica Berna, capital do país e Patrimônio da UNESCO
por sua arquitetura medieval. Alojamento.

15º 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.
16º Dia: (Terça) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em PARIS.
Para os demais, 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

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 os monumentos e contrastes que a
capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para
teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de
Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à
cidade imperial de Toledo.

Início FRANKFURT FRANKFURT FRANKFURT
Fim ROMA
PARIS MADRI
Duração 11 DIAS 16 DIAS 21 DIAS
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Média Temporada_______
Alta Temporada__________
Supl. quarto individual___
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri 9/14/17 jantares)____

Desc. Venda Antecipada_

1.540 1.880 2.320
1.610
630

1.990
780

2.400
1.020

315
46

490
56

595
69

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Praga, Veneza, Florença, Roma,
Paris, Barcelona e Madri.
•		Taxas de estadia turística em Milão, Veneza, Florença,
Roma e Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Jun
Jul
Ago

5
3 17 31
14 28

l Média Temporada

Set
Out

11 25
9

EUROPA

14º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha, famosa por seus vinhedos e
típicas populações medievais, até chegar a Paris.
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

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. Por meio deles, a história se faz presente
em cada esquina. Na hora marcada, seguiremos
para Toulouse. Alojamento.

69
XX$

SÉRIE ECONÔMICA

13º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte
Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional inesquecível a Lucerna, uma das mais belas cidades
suíças. Poderemos cruzar sua famosa Ponte da
Capela, passear às margens do belo lago dos
Quatro Cantões e comprar artigos típicos, como
os famosos relógios cuco. Dando continuidade ao
nosso passeio, passando por paisagens de tirar
o fôlego em meio a uma infinidade de bosques e
lagos, chegaremos ao Monte Titlis, um dos mais
altos dos Alpes, onde poderemos contemplar a
neve eterna da geleira. Subiremos ao topo, a 3.020
metros de altitude, no famoso bondinho giratório
“Titlis Rotair”, que nos permitirá, com seu lento
voltear, admirar a espetacular vista panorâmica dos Alpes Suíços. Tempo livre para almoçar e
desfrutar das diversas atividades na neve. Após a
descida, retorno ao hotel.

também por ser um marco importante na história
da França. Declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO em 1979.

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
2
1

FRANKFURT

PRAGA
INNSBRUCK
VENEZA
1
(Mestre)
1
FLORENÇA
3
ROMA
1
MILÃO
2
BERNA
2 ou 3 PARIS
1
TOULOUSE
1
BARCELONA
2
MADRI

Hotel

Holiday Inn HIEX Frankfurt
Messe ***
Duo ****
Dollinguer ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D ´Ivry ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

21º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.
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LONDRES
CALAIS
DOVER
ROUEN
HEIDELBERG

PARIS
VALE DO LOIRE

BURGOS
MADRI

INNSBRUCK

AMBOISE
VERONA

BORDEAUX

ROTEMBURGO

NICE
ZARAGOZA

PISA

VENEZA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de início e fim do circuito.

Europa monumental (Cód. 20 dias: 510MR-17/18; 23 dias: 510MM-17/18)

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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
esclarecer qualquer dúvida e dar informações sobre as atividades que você poderá realizar durante
sua estadia em Madri. Alojamento.

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.

3º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica com guia local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a
capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas
na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros
e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido
como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à cidade
imperial de Toledo.

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. Na parte da tarde, retorno a Londres.

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.

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.

5º Dia: (Quarta) BORDEAUX - VALE DO LOIRE AMBOISE - ROUEN
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire, região conhecida como o “Jardim da França”.
Chegaremos a Amboise, onde teremos 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, conhecida como a “Atenas do Gótico” por suas muitas
e importantes construções religiosas e civis de estilo gótico. Alojamento.

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, a Bastilha,
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.

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
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13º Dia: (Quinta) HEIDELBERG (Rota Romântica) ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica,
chegaremos a Rotemburgo, onde daremos um
passeio a pé para admirar esta bela cidade medieval que parece saída de um conto de fadas.
Poderemos contemplar suas típicas ruas, antigas
casas e a arquitetura germânica da chamada “Rota
Romântica”. Continuação de nossa viagem para
adentrar no coração dos Alpes Austríacos 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 altitude. Visitaremos a Basílica de Wilten, belo exemplo do rococó tirolês, e conheceremos o símbolo
da cidade, o “Telhadinho de Ouro”, em pleno centro
histórico. Em seguida, saída para Verona, mundialmente conhecida graças à história de amor de Romeu e Julieta. Tempo livre e continuação de nossa
viagem até Veneza. Alojamento.
15º Dia: (Sábado) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao
impressionante espaço monumental da Praça São
Marcos, que, há séculos, é o símbolo histórico da
cidade. Veremos também 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 almoço e possibilidade de fazer
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, berço do Renascimento. Alojamento.

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.

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”.

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. Caminhada em
seu centro histórico. Alojamento.

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”, durante a qual você poderá descobrir as
fontes e praças mais importantes da cidade.

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

Rotativo monumental
(Roma · Roma) (Cód. 24 dias: 569-17)

19º Dia: (Quarta) ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia realizaremos uma visita panorâmica, 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: (Sexta) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola. 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, e
subiremos a montanha de Montjuic. Ao finalizar a
visita, 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.
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Início
MADRI
MADRI
Fim
ROMA
MADRI
20 dias
23 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada____________

2.190

2.540

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

2.260
2.490
1.010

2.600
2.810
1.180

560
65

630
76

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem, exceto em
Madri (16/18 jantares)_____

Desc. Venda Antecipada___

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Londres, Paris,
Innsbruck, Veneza, Florença, Roma e Barcelona.
• 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.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago

25*
8 22
6 13
3 10
1 8
5 19

29
20 27
17 24
15 22 29
26

Set
2 9 16 23 30
Out
7 28
Dez
2 16 30
Fev18 10 24
Mar18 3 10 17 24

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
1
3
3
1
1
1
2
3
1
1
1

MADRI
BORDEAUX
ROUEN
LONDRES
PARIS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Florida Norte ****
Alton ***
Rouen St Sever ***
Royal National ***
Campanile Porte D'Italie ***
Arcadia ***
Dollinguer ***
Albatros ****
Grifone ****
Club House ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

EXCURSÕES OPCIONAIS____________________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.

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 BLOIS - ROUEN
12º Dia: (Quinta) ROUEN - CALAIS - FERRY - DOVER
- LONDRES
13º Dia: (Sexta) LONDRES
14º Dia: (Sábado) LONDRES
15º Dia: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTUNEL - CALAIS - PARIS
16º Dia: (Segunda) PARIS. Visita panorâmica.
17º Dia: (Terça) PARIS
18º Dia: (Quarta) PARIS - HEIDELBERG
19º Dia: (Quinta) HEIDELBERG (Ruta 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, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.

Preços por pessoa Quarto Duplo

ROMA
ROMA
24 dias
USD

Média Temporada_______________________________

2.640

Alta Temporada___________________________________
Supl. quarto individual____________________________

2.840
1.200

Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (19 jantares)___________________

665

Desc. Venda Antecipada_______________________
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Início
Fim
Duração

EUROPA

20º Dia: (Quinta) ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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 uma excursão opcional a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino.

ROMA - NICE - BARCELONA - MADRI - BORDEAUX ROUEN - LONDRES - PARIS - HEIDELBERG INNSBRUCK - VENEZA - FLORENÇA - ROMA

SÉRIE ECONÔMICA

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, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, visitando
a famosa Gruta Branca (sempre que houver condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno
ao hotel de Roma.

NOTA__________________________________________________________________________________
• Ver detalhes das etapas, O PREÇO INCLUI e HOTÉIS
PREVISTOS no itinerário EUROPA MONUMENTAL (Pág.
Anterior).
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30

l Média Temporada

Ago
Set
Out

13 20
3 10 17 24
1

l Alta Temporada
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LONDRES
CALAIS
DOVER

PARIS

HEIDELBERG

ROTEMBURGO
INNSBRUCK

VERONA
NICE
ZARAGOZA
MADRI

PISA

VENEZA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Europa mágica (Cód. 16 dias: 538LR-17/18; 21 dias: 538LM-17/18)
1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Londres. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE ECONÔMICA

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. 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. 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
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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.
Caminhada em seu centro histórico. Alojamento.
9º Dia: (Quinta) HEIDELBERG (Rota Romântica) ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica,
chegaremos a Rotemburgo, onde daremos 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 casas originais. Continuação de nossa viagem para
adentrar no coração dos Alpes Austríacos 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 altitude. 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. Em seguida,
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 a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao
impressionante espaço monumental da Praça
São Marcos, que, há séculos, é o símbolo histórico da cidade.Veremos também 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 almoço e possibilidade de fazer uma excursão opcional de gôndola. A
seguir, saída para Pádua, onde faremos uma bre-

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

ve 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”, durante a 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, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles
para embarcar rumo à ilha de Capri, 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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 participar de uma excursão opcional a Mônaco,
Monte Carlo e seu famoso cassino.

LONDRES
CALAIS
DOVER

PARIS

HEIDELBERG

ROTEMBURGO
INNSBRUCK

BERNA LUGANO
MILÃO
VENEZA
VERONA
PÁDUA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

GUÍA
FALANDO
PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Welcome to Europa (Cód. 435-17)
“Uma alternativa para finalizar sua viagem em Paris”
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?

20º Dia: (Segunda) 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 oferece.
21º Dia: (Terça) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

Início LONDRES
LONDRES
Fim
ROMA
MADRI
16 dias
21 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Baixa Temporada____________

1.790

2.290

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.840
1.990
820

2.360
2.550
1.100

490
53

560
68

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,exceto em
Madri (14 jantares)____________

Desc. Venda Antecipada___

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Londres, Paris, Innsbruck,
Veneza, Florença, Roma, Barcelona e Madri.
• Travessia do Canal da Mancha pelo Eurotúnel
Folkestone-Calais.
•		Taxas de estadia turística em Veneza, Florença, Roma e
Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

16º Dia: (Quinta) ROMA - MILÃO
Café da manhã e saída para a Milão. Tarde livre para
visitar sua catedral e outras atrações. Alojamento.
17º Dia: (Sexta) MILÃO - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Café da manhã e saída para os Alpes Italianos para
chegar ao Lago di Como. Continuação para Lugano.
Tempo livre para almoço. Retomaremos nossa viagem, sempre acompanhados pelos magníficos Alpes Suíços, até chegar a Berna. Alojamento.
18º Dia: (Sábado) BERNA (Lucerna e Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual você pode fazer uma excursão opcional a Lucerna e ao Monte Titlis. Para chegarmos ao cume, a
3.020 metros de altitude, embarcaremos no famoso
bondinho “Rotair”. Tempo livre para almoçar e desfrutar das diversas atividades na neve. Após a descida, retorno ao hotel.
19º Dia: (Domingo) BERNA - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
pelo lago de Neuchâtel, atravessando a histórica
região da Borgonha até chegar a Paris. Alojamento.
20º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

29*
12 26
3 10
7 14
5 12
2 9
6 13

17
21
19
23
20

24 31
28
26
30
27

Out
4 11
Nov
1
Dez
6 20
Ene18 3
Fev18 14 28
Mar18 7 14 21 28 29

* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
3
1
1
1
2
3
1
1
3

LONDRES
PARIS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Royal National ***
Campanile Porte D'Italie ***
Arcadia ***
Dollinguer ***
Albatros ****
Grifone ****
Club House ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

EXCURSÕES OPCIONAIS____________________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.

EUROPA

19º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica com guia local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a
capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para
teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de
Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à
cidade imperial de Toledo.

68$

SÉRIE ECONÔMICA

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, e
subiremos a montanha de Montjuic. Ao finalizar a
visita, 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.

Día 1º ao 15º: Mesmo itinerário do circuito EUROPA
MÁGICA da página anterior

Início
Fim
Duração

LONDRES
PARIS
20 dias
USD

Média Temporada_______________________________
Alta Temporada___________________________________

2.250

Preços por pessoa Quarto Duplo

Supl. quarto individual____________________________

2.420
1.110

Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(18 jantares)_________________________________________

630

Desc. Venda Antecipada_______________________

67

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Ver detalhes das etapas, O PREÇO INCLUI no itinerário
EUROPA MÁGICA (Pág. Anterior).
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

3 31
28
12 26

Ago
Set
Out

9 23
6 20
4

l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Os mesmos constantes no circuito EUROPA MÁGICA da
página anterior, até Roma. Além disso:
Noites Cidade
Hotel

1
2
1

MILÃO
BERNA
PARIS

Sercotel Viva Milano ***
Novotel Bern ****
Kyriad Porte D´Ivry ***

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.
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BERLIM
DRESDEN
PRAGA

FRANKFURT
PARIS
BLOIS
VALE DO LOIRE

VIENA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
LUCERNA

VADUZ
BEAUNE

BERNA

BORDEAUX

BURGOS
MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Europa imperial (Cód. 15 dias: 469MV-17; 18 dias: 469MP-17)

EUROPA

SÉRIE TURÍSTICA

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 esclarecer 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. Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à cidade imperial 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 seguir rumo à fronteira francesa para chegar
a Bordeaux. Alojamento.
5º Dia: (Terça) BORDEAUX - VALE DO LOIRE BLOIS - PARIS
Café da manhã e saída através do Vale do Loire.
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. Tarde livre para fazer
uma visita opcional ao Museu do Louvre 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 para realizar um maravilhoso
cruzeiro ao longo do rio Reno. Desembarque e
continuação da viagem para chegar a Frankfurt.
Alojamento.
8º Dia: (Sexta) FRANKFURT - BERLIM
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, Berlim, uma cidade moderna e cosmopolita.
Chegada e alojamento.
9º Dia: (Sábado) BERLIM
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
com guia local. Percorreremos os lugares mais
importantes da capital alemã. Tarde livre.
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10º Dia: (Domingo) BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para Dresdenn, capital da
Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba e
continuação para a fronteira checa para chegar à
magnífica capital do país, Praga. Alojamento.
11º Dia: (Segunda) PRAGA
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita panorâmica a 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,
a Igreja de Nossa Senhora de Týn e a Ponte Carlos.
Tarde livre para continuar explorando suas encantadoras ruas, fazer compras ou assistir a um autêntico e original Teatro Negro.
12º Dia: (Terça) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPESTEE
Café da manhã e saída para a Eslováquia para
chegar à sua capital, Bratislava. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico. Continuação
da viagem para chegar a Budapestee. À noite,
teremos oportunidade de fazer, opcionalmente,
um agradável passeio fluvial no Danúbio. Alojamento.
13º Dia: (Quarta) BUDAPESTEE - VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local
a esta singular cidade, capital da Hungria, dividida
em duas partes pelo rio 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. Percorreremos sua avenida
mais espetacular, onde belos palácios se sucedem, um após o outro, destacando-se a Ópera, o
Palácio Hofburg e a Igreja Votiva. Cruzando o Danúbio, chegaremos à Sede das Nações Unidas,
passaremos pelo Prater, pela espetacular Karlsplatz, com a Igreja de São Carlos Borromeu e pela
Musikverein. A seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 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 participantes com circuito terminando em VIENA.
Café da manhã e saída para Salzburgo. Tempo livre para passear nesta bela cidade. Continuação
para Innsbruck, 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
margens do rio Reno. Continuação para Lucerna e
tempo livre para visitá-la. Continuação da viagem
para Berna, a capital do país. Alojamento.

60$
Início
MADRI
MADRI
Fim
VIENA
PARIS
15 dias
18 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.870

2.020

385
56

490
60

2.040
770

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (11/14 jantares)_______

Desc. Venda Antecipada___

2.530
900

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Paris, Berlim, Praga,
Budapeste e Viena.
•		Cruzeiro ao longo do Reno.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

5 19
2 16 30
14 28

l Média Temporada

Ago
Set
Out

11 25
8 22
6

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Hotel

2

MADRI

Florida Norte ****

1

BORDEAUX

Kyriad Begles ***

2

PARIS

Median Paris Congres ***

1

FRANKFURT

Leonardo Royal Hotel ****

2

BERLIM

Mercure Berlin City West ****

2

PRAGA

Barcelo ****

1

BUDAPESTE

Mercure Budapest Buda ****

2

VIENA

Exe Vienna ****

1

INNSBRUCK

Ramada Innsbruck ***

1

BERNA

Novotel Bern ****

1

PARIS

Canal Suites Paris la Villette ***

17º Dia: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa
para chegar a Beaune. Tempo livre. Continuação
para Paris. Alojamento.
18º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em PARIS.

BERLIM
DRESDEN
PRAGA
VIENA

BRATISLAVA
BUDAPESTE

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Berlim & Praga, Budapeste e Viena (Cód. 9 dias: 386-17)
1º Dia: (Quinta) AMÉRICA - BERLIM
Saída de sua cidade de origem dom destino a Berlim. Noite a bordo.
2º Dia: (Sexta) BERLIM
Chegada ao aeroporto de Berlim. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre
para começar a conhecer a capital da Alemanha.

5º 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.

9º Dia: (Sexta) VIENA
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

BERLIM
VIENA
9 DIAS
USD

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(7 jantares)_____________________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

890

940
350
245
26

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Berlim, Praga, Budapeste e
Viena.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

11 25
8 22
6 20

l Média Temporada

Ago
Set
Out

3 17 31
14 28
12

EUROPA

4º 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.

8º Dia: (Quinta) VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
a esta cidade histórica, antiga capital do Império
austro-húngaro. 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 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, onde
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.

26$

SÉRIE TURÍSTICA

3º Dia: (Sábado) BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a
visita panorâmica com guia local, para conhecer
mais de perto sua história. Percorreremos os lugares mais importantes da capital alemã: o 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.

7º 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
da realeza 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.

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Hotel

2

BERLIM

Mercure Berlin City West ****

2

PRAGA

Barceló ****

1

BUDAPESTE

Mercure Budapest Buda ****

2

VIENA

Exe Vienna ****

6º 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.
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BERLIM
DRESDEN
FRANKFURT
PARIS

PRAGA
VIENA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
LUCERNA

VADUZ
BEAUNE

BERNA

Cidade de início e fim do circuito.

Belle Europe (Cód. 454-17)
1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris.
Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE TURÍSTICA

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, 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 para 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.
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7º Dia: (Sábado) BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a
visita panorâmica com guia local, para conhecer
mais de perto sua história. Percorreremos os lugares 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 da realeza 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. Cami-

nharemos 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 cidade histórica, antiga capital do Império
austro-húngaro. 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 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, onde 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 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 para Berna, a capital do
país, belíssima cidade situada num meandro do rio
Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983, por conta
de 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 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: (Segunda) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

BERLIM
DRESDEN
PRAGA

FRANKFURT
PARIS

VIENA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
LUCERNA

VADUZ
LIMOGES

BEAUNE

BERNA

TOULOUSE
ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Fantástica Europa (Cód. 465-17)

“Uma alternativa para finalizar sua viagem em Madri”
1º Dia: (Terça) AMÉRICA - PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris.
Noite a bordo.

60$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

PARIS
PARIS
16 dias
USD

2.030

Desc. Venda Antecipada___________________

490
60

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Paris, Berlim, Praga,
Budapeste e Viena.
• Cruzeiro ao longo do Reno.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

7 21
4 18
2 16 30

l Média Temporada

Ago
Set
Out

13 27
10 24
8

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Hotel

3

PARIS

Canal Suites Paris La Villette ***

1

FRANKFURT

Leonardo Royal Hotel ****

2

BERLIM

Mercure Berlin City West ****

2

PRAGA

Barceló ****

1

BUDAPESTE

Mercure Budapest Buda ****

2

VIENA

Exe Vienna ****

1

INNSBRUCK

Ramada Innsbruck ***

1

BERNA

Novotel Bern ****

1

PARIS

Canal Suites Paris la Villette ***

EXCURSÕES OPCIONAIS____________________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

3º Dia: PARIS - CRUZEIRO AO LONGO DO RENO FRANKFURT ao 13º: BERNA - BEAUNE - PARIS:
Mesmo itinerário do circuito BELLE EUROPE da
página anterior.

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

14º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira
disposição para desfrutar desta magnífica cidade. À
noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” 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. Faremos uma parada na Torrei Eiffel para fazer fotos. Tarde livre para fazer
uma excursão opcional ao Palácio de Versalhes. 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. Atravessando a região de Limousin, chegaremos a Limoges,
célebre por suas fábricas de porcelana. Tempo livre. Na
hora marcada, seguiremos para Toulouse. Alojamento.
17º Dia: (Quinta) TOULOUSE - BARCELONA
Café da manhã e saída para para o centro da cidade, onde teremos tempo livre. 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 panorâmica. Faremos uma pausa para fotos na Sagrada
Família, obra-prima de Gaudí, e subiremos a montanha de Montjuic. Ao finalizar a visita, saída para
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica da
Virgem do Pilar, padroeira da Hispanidade. Na parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

PARIS
MADRI
20 dias
USD

2.450

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (16 jantares)______________

Desc. Venda Antecipada___________________

2.650
990
560
73

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Os serviços discriminados no circuito BELLE EUROPA
(página anterior).
Extensão a MADRI:
• Visita com guia local em Barcelona e Madri.
• Taxas de estadia turística em Barcelona.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

9
6
4 18

l Média Temporada

Ago
Set
Out

1 15 29
12 26
10

EUROPA

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

2º Dia: (Quarta) PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.

SÉRIE TURÍSTICA

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(14 jantares)___________________________________

2.170
840

73$

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________

Os mesmos constantes no circuito BELLE EUROPE da
página anterior, até Paris e também:
Noites Cidade
Hotel

1
1
2

TOULOUSE
BARCELONA
MADRI

Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

EXCURSÕES OPCIONAIS____________________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.

19º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica, que nos permitirá conhecer os
monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece. Faremos paradas na Plaza Mayor,
Templo de Debod, Praça de Touros e uma pausa na
Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como
cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
20º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
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BERLIM
DRESDEN
FRANKFURT
PARIS

PRAGA
VIENA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
LUCERNA

VADUZ
LIMOGES

BEAUNE

BERNA

TOULOUSE
ZARAGOZA

BARCELONA

MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Coração imperial (Cód. 15 dias: 464FP-17; 19 dias: 464FM-17)
1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - FRANKFURT
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Frankfurt. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE TURÍSTICA

2º Dia: (Quinta) FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.
3º Dia: (Sexta) FRANKFURT - BERLIM
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha,
Berlim, uma cidade cosmopolita e moderna que tornou-se um 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. Percorreremos os
lugares 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.
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 descobrí-la e admirar a Igreja de
Nossa Senhora. Continuação rumo à fronteira checa para chegar à magnífica capital do país, Praga.
Alojamento.
6º Dia: (Segunda) PRAGA
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita panorâmica a 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, a
Igreja de Nossa Senhora de Týn e a Ponte Carlos.
Tarde livre para continuar explorando suas encantadoras ruas, fazer compras ou 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. 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 da realeza 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 co-

106

mercial da cidade, com seu grandioso Parlamento,
a Praça dos Heróis e a elegante avenida Andrassy.
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. Percorreremos sua avenida
mais espetacular, onde belos palácios se sucedem,
um após o outro, destacando-se a Ópera, a Prefeitura, o Palácio 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, etc. A seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 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. 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. Na hora marcada, continuação da
viagem para Berna, a capital do país. 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. Continuação para Paris. Alojamento.
13º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira
disposição para desfrutar desta magnífica 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, a
Bastilha, Bairro Latino, Champs Elysèes, etc. Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde
livre para fazer uma excursão opcional ao Palácio
de Versalhes e, à noite, possibilidade de assistir ao
show do mundialmente famoso Moulin Rouge.

15º Dia: (Quarta) PARIS - LIMOGES - TOULOUSE
Café da manhã, traslado ao aeroporto 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 Limousin, chegaremos a Limoges, célebre por
suas fábricas de porcelana. Tempo livre. 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 animada cidade, também conhecida como a
“Ville Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em tons rosados. 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 panorâmica com guia local nesta maravilhosa cidade. Faremos uma pausa para fotos na Sagrada Família,
obra-prima de Gaudí, e subiremos a montanha de
Montjuic. Ao finalizar a visita, 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 os monumentos e contrastes que a
capital da Espanha oferece. Faremos paradas na
Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros
e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido
como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na
parte da tarde, sugerimos uma excursão opcional
para a cidade imperial de Toledo.
19º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

BERLIM
DRESDEN
PRAGA

FRANKFURT
VIENA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
VENEZA
FLORENÇA
ASSIS
ROMA

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Coração imperial e Itália (Cód. 16 dias: 468-17)
69$

1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - FRANKFURT
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Frankfurt. Noite a bordo.

Início FRANKFURT FRANKFURT
Fim
PARIS
MADRI
15 dias
19 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

2º Dia: (Quinta) FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e
traslado ao hotel.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

3º Dia: FRANKFURT-BERLIM ao 10º: VIENA SALZBURGO - INNSBRUCK. Mesmo itinerário do
circuito CORAÇÃO IMPERIAL (página anterior).

Média Temporada___________________________
Alta Temporada______________________________

1.850

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.980
810

2.500
940

455
55

Desc. Venda Antecipada___

525
69

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Berlim, Praga, Budapeste,
Viena, Paris, Barcelona e Madri.
• Taxas de estadia turística em Barcelona.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

10 24*
7 21*
5 19

Ago
Set
Out

2 16 30
13 27
11

* Estas fechas sólo operará la versión (Frankfurt-Paris).
l Média Temporada

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
2

FRANKFURT
BERLIM
PRAGA
BUDAPESTE
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARIS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Barceló ****
Mercure Budapest Buda ****
Exe Vienna ****
Ramada Innsbruck ***
Novotel Bern ****
Canal Suites Paris la Villette ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

12º Dia: (Domingo) VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário para chegar a Florença. Alojamento e saída
para realizar a visita panorâmica com guia local.
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.
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”.
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.
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.

2.000

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(14 jantares)___________________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

2.160
790
490
60

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Berlim, Praga, Budapeste,
Viena, Veneza, Florença e Roma.
• Taxas de estadia turística em Veneza, Florença e Roma.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

24
7 21
5 19

l Média Temporada

Ago
Set
Out

EUROPA

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

11º Dia: (Sábado) INNSBRUCK - VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Em seguida
realizaremos uma visita panorâmica a pé com
guia local nesta cidade singular. No final da visita faremos uma parada numa fábrica de cristal,
onde poderemos admirar como é feito o famoso
cristal veneziano, com possibilidade de realizar
um passeio opcional de gôndola. Alojamento.

FRANKFURT
ROMA
16 dias
USD

SÉRIE TURÍSTICA

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (13/15 jantares)_______

2.300

XX
60$

2 16 30
13 27
11

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
2
2
1
2
1
1
1
3

FRANKFURT
BERLIM
PRAGA
BUDAPESTE
VIENA
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA

Hotel

Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Barceló ****
Mercure Budapest Buda ****
Exe Vienna ****
Ramada Innsbruck ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****

16º Dia: (Quinta) ROMA
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
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BERLIM
LONDRES
CALAIS
DOVER

DRESDEN

ROUEN

VIENA

PARIS
AMBOISE
VALE DO LOIRE

PRAGA

FRANKFURT

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
LUCERNA

VADUZ
BEAUNE

BERNA

BORDEAUX

BURGOS

GUÍA
FALANDO

MADRI

PORTUGUÉS
Em saídas
indicadas
Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Rota imperial (Cód. 21 dias: 480MV-17; 24 dias: 480MP-17)
(Início em MADRID)

1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri.
Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE TURÍSTICA

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
esclarecer qualquer dúvida e dar informações sobre as atividades que você poderá realizar durante
sua estadia em Madri. Alojamento.

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.

3º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica com guia local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da
Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu,
Plaza de Cibeles e Gran Via, para teminar na régia
Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor,
Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo
Hard Rock Café Madrid. Na parte da tarde sugerimos
uma visita opcional à cidade imperial de Toledo.

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. Na parte da tarde,
retorno a Londres.

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.

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.

5º Dia: (Quarta) BORDEAUX - VALE DO LOIRE
-AMBOISE - ROUEN
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire,
região conhecida como o “Jardim da França”. Chegaremos a Amboise, onde teremos 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, conhecida como a “Atenas
do Gótico” por suas muitas e importantes construções
religiosas e civis de estilo gótico. Alojamento.

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, a Bastilha, 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 e, à noite, assistir ao
show do mundialmente famoso Moulin Rouge.

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,
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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, um dos palácios
mais famosos do mundo.
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 para 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

No trecho Paris - 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.

para chegar 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
mais de perto sua história. Percorreremos os lugares 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 descobrí-la e admirar a Igreja de
Nossa Senhora, o 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. 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, dividi-

BERLIM
LONDRES
CALAIS
DOVER

DRESDEN
PRAGA

FRANKFURT
PARIS

VIENA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
LUCERNA

VADUZ
BEAUNE

Cidade de início do circuito.

BERNA

Cidade de fim do circuito.

Rota imperial

(Início em LONDRES)

(Cód. 17 dias: 480LV-17; 20 dias: 480LP-17)

21º Dia: (Sexta) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã, traslado ao aeroporto 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.

Início
MADRI
MADRI
Fim
VIENA
PARIS
21 dias
24 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

2.650

3.010

595
79

700
90

2.780
1.100

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (17/20 jantares)_______

Desc. Venda Antecipada___

3.170
1.300

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, Berlim,
Praga, Budapeste e Viena.
•		Travessia do Canal da Mancha; Travessia de Ferry:
Calais-Dover e Eurotúnel: Folkestone-Calais.
•		Cruzeiro ao longo do Reno.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Abr
Mai
Jun

29
13 27
10 24

Jul
Ago
Set

8 22
5 19
2 16 30

l Média Temporada l Alta Temporada
Saídas com guia falando português.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
1
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1

MADRI
BORDEAUX
ROUEN
LONDRES
PARIS
FRANKFURT
BERLIM
PRAGA
BUDAPESTE
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARIS

Hotel

Florida Norte ****
Alton ***
Rouen St Sever ***
Royal National ***
Campanile Porte D'Italie ***
Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Barceló ****
Mercure Budapest Buda ****
Exe Vienna ****
Ramada Innsbruck ***
Novotel Bern ****
Canal Suites Paris la Villette ***

EUROPA

20º Dia: (Quinta) VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica a
esta histórica cidade. 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, 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. Tarde livre.

90$

1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - LONDRES
Noite a bordo
XX$
2º Dia: (Quinta) LONDRES
Chegada, 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em PARIS.

SÉRIE TURÍSTICA

da em duas partes pelo rio Danúbio: Buda, antiga
sede da realeza 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.

Início LONDRES
LONDRES
Fim
VIENA
PARIS
17 dias
20 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

2.180

2.610

525
65

630
78

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 que conecta a cidade antiga e a cidade nova. Na hora marcada, continuação da viagem
para Berna, a capital do país, belíssima cidade situada num meandro do rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983, por conta de sua arquitetura medieval preservada através dos séculos. Alojamento.

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.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________

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

24º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em PARIS.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________

2.280
910

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem (15/18 jantares)_

Desc. Venda Antecipada___

2.750
1.110

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Ver detalhes das etapas e O PREÇO INCLUI no itinerário
ROTA IMPERIAL (Pág. Anterior).
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

Mai
Jun
Jul

3 17 31
14 28
12 26

l Média Temporada

Ago
Set
Out

9 23
6 20
4

l Alta Temporada

Os mesmos constantes no circuito ROTA IMPERIAL página anterior, de Londres a Viena ou a Paris.
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BERLIM
DRESDEN
PRAGA

FRANKFURT

VIENA

PARIS

VENEZA

BORDEAUX
NICE
BURGOS

ZARAGOZA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE

BLOIS
VALE DO LOIRE

BARCELONA

PISA

FLORENÇA
ASSIS
ROMA

MADRI

Cidade de início e fim do circuito.

Europa romântica (Cód. 21 dias: 477MR-17; 24 dias: 477MM-17)
1º Dia: (Sexta) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Madri. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE TURÍSTICA

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
esclarecer 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 os monumentos e contrastes que a
capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas
na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros
e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido
como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na parte da tarde sugerimos uma visita opcional à cidade
imperial 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, a Bastilha, 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 para realizar um maravilhoso
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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
mais de perto sua história. Percorreremos os lugares 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
seguir desfrutando desta cidade histórica.
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 descobrí-la e admirar a Igreja de
Nossa Senhora, o 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.

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 da realeza 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.
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. Percorreremos sua avenida
mais espetacular, onde belos palácios se sucedem,
um após o outro, destacando-se a Ópera, a Prefeitura, o Palácio 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, 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. 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.

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.

16º Dia: (Sábado) INNSBRUCK - VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Em seguida
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 da
cidade. 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, com possibilidade de realizar um passeio opcional de gôndola. Alojamento.

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
em uma colina. No horário combinado, continuação da viagem para chegar a Budapeste. À noite,
teremos oportunidade de fazer, opcionalmente, um
agradável passeio fluvial no Danúbio. Alojamento.

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.

BERLIM
DRESDEN
PRAGA

FRANKFURT
PARIS

VIENA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
VENEZA
NICE
ZARAGOZA

PISA

FLORENÇA
ASSIS
ROMA

BARCELONA

MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Europa magnífica
(Cód. 19 dias: 467PR-17; 23 dias: 467PM-17)
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”, durante a qual você poderá descobrir as fontes e praças mais importantes da cidade.

21º Dia: (Quinta) ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã, traslado ao aeroporto 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 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.
23º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com guia local nesta maravilhosa cidade.
Percorreremos os lugares mais típicos e originais.
Faremos uma parada para fotografias na Sagrada
Família, obra-prima de Gaudi. Subiremos também
a Montanha Montjuic, sede protagonista 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.

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

2.550

2.930

595
76

665
87

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem, exceto em
Madri (17/19 jantares)_______

2.680
1.050

Desc. Venda Antecipada___

3.080
1.220

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Paris, Berlim, Praga,
Budapeste, Viena, 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.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

19
2 16 30
14 28

l Média Temporada

Ago
Set
Out

11 25
8 22
6

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1

MADRI
BORDEAUX
PARIS
FRANKFURT
BERLIM
PRAGA
BUDAPESTE
VIENA
INNSBRUCK
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Florida Norte ****
Kyriad Begles ***
Median Paris Congres ***
Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Barceló ****
Mercure Budapest Buda ****
Exe Vienna ****
Ramada Innsbruck ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Sagrada Familia ***
Puerta de Toledo ***

24º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

EUROPA

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.

Início
MADRI
MADRI
Fim
ROMA
MADRI
21 dias
24 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

SÉRIE TURÍSTICA

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, mitológica cidade
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio.
Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

87$

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - PARIS. Noite a bordo.
2º Dia: (Segunda) PARIS. Assistência
e traslado ao hotel.
XX$
3º Dia: (Terça) PARIS.
4º Dia: (Quarta) PARIS
5º Dia: (Quinta) PARIS - CRUZEIRO AO LONGO DO
RENO - FRANKFURT
6º Dia: (Sexta) FRANKFURT - BERLIM
7º Dia: (Sábado) BERLIM.
8º Dia: (Domingo) BERLIM - DRESDEN - PRAGA
9º Dia: (Segunda) PRAGA.
10º Dia: (Terça) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
11º Dia: (Quarta) BUDAPESTE - VIENA
12º Dia: (Quinta) VIENA.
13º Dia: (Sexta) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
14º Dia: (Sábado) INNSBRUCK - VENEZA.
15º Dia: (Domingo) VENEZA - FLORENÇA.
16º Dia: (Segunda) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
17º Dia: (Terça) ROMA
18º Dia: (Quarta) ROMA.
19º Dia: (Quinta) ROMA.
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM com final em ROMA.
(Quinta) ROMA - PISA - NICE (*)
20º Dia: (Sexta) NICE - BARCELONA
21º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
22º Dia: (Domingo) MADRI
23º Dia: (Segunda) MADRI.
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM com final em MADRI.
Início
PARIS
PARIS
Fim
ROMA
MADRI
19 dias
23 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

2.500

2.780

595
75

665
83

2.630
970

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (17/19 jantares)_______

Desc. Venda Antecipada___

2.920
1.200

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Ver detalhes das etapas e O PREÇO INCLUI no itinerário
EUROPA ROMÂNTICA (Pág. Anterior).
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

21
4 18
2 16 30

l Média Temporada

Ago
Set
Out

13 27
10 24
8

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Os mesmos constantes no circuito EUROPA ROMÂNTICA da
página anterior, com 3 noites em Paris (Canal Suites París La
Villette ***) e 2 noites em Madri ao finalizar o circuito.
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POZNAN

BERLIM
FRANKFURT

CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ

HEIDELBERG
FRIBURGO
MUNIQUE

VARSÓVIA
CRACÓVIA

VIENA

BRATISLAVA
SALZBURGO

Cidade de início e fim do circuito.

Maravilhas da Europa central (Cód. 708FF-17)
(Início em FRANKFURT)

1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - FRANKFURT
Saída de seu país de origem com destino a Frankfurt. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE TURÍSTICA

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. Veremos o 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 abriga a capela da Natividade de Maria com a imagem da “Virgem Negra”. 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. Veremos o complexo arquitetônico da
colina de Wawel, que foi a residência dos reis da
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Polônia durante séculos, a Igreja de Santa Maria,
e o centro antigo. 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 Oświęcim (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.
9º Dia: (Quinta) BRATISLAVA - VIENA
Café da manhã e breve passeio por esta bonita cidade. A seguir, saída rumo ao território austríaco
para chegar à capital, Viena. Alojamento. Em seguida, faremos a visita panorâmica a esta bela e
histórica cidade, antiga capital do Império austro-húngaro. 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, 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 - MUNIQUE
Café da manhã e saída para a bela cidade de Salzburgo, cidade natal de Mozart e Patrimônio da
Humanidade. Tempo livre para explorar seu maravilhoso centro histórico, uma joia do barroco europeu. 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.
11º 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, passando pela Karlsplatz e Karlstor
(Portão de Carlos). 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. Tarde livre.

12º Dia: (Domingo) MUNIQUE - FLORESTA NEGRA
- FRIBURGO
Café da manhã e saída para a bela região da Floresta Negra, assim chamada em virtude da densidade de seus bosques, e que possui charmosos
vilarejos. 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.
13º Dia: (Segunda) FRIBURGO - HEIDELBERG
Café da manhã e saída para visitar o centro antigo de Freiburg im Breisgau, 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 deliciosa
atmosfera. Prosseguiremos nossa viagem passando através do vale do rio Kinzig, para chegar à
preciosa Gengenbach, escolhida como cenário de
vários filmes e que 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, cidade universitária e berço da cultura
alemã. 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, 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 do país.
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.
15º Dia: (Quarta) FRANKFURT
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

BERLIM

POZNAN
CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ

VARSÓVIA
CRACÓVIA

VIENA
MUNIQUE

Cidade de início do circuito.

BRATISLAVA
SALZBURGO

Cidade de fim do circuito.

Europa histórica (Cód. 384-17)
1º Dia: (Quinta) AMÉRICA - BERLIM
Saída de seu país de origem com destino a Berlim.
Noite a bordo.

61$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

FRANKFURT
FRANKFURT
15 dias
USD

Alta Temporada______________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

2.060

790
455
61

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

2º Dia: (Sexta) BERLIM
Chegada ao aeroporto de Berlim. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre para começar a conhecer a capital alemã.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

3º Dia: (Sábado) BERLIM
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
com guia local. Veremos o Portão de Brandemburgo, o Parlamento Reichstag, o Checkpoint Charlie,
os restos do Muro de Berlim, a Catedral Protestante, etc. Tarde livre.

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(13 jantares)___________________________________

Alta Temporada______________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Berlim, Varsóvia, Cracóvia,
Viena e Munique.
• Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
• Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

4º Dia: (Domingo) BERLIM - POZNAN - VARSÓVIA
Café da manhã e saída para Varsóvia. Durante o
percurso, faremos uma parada na bonita cidade
de Poznan. Continuação da viagem para Varsóvia,
capital da Polônia. Alojamento.

•
•
•
•

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

Hotel

5º 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, etc. A
seguir, saída para Czestochowa, capital religiosa
da Polônia, mundialmente conhecida graças ao
mosteiro Jasna Gorà. Ao finalizar a visita ao interior do convento, seguiremos nossa viagem até
chegar, finalmente, a Cracóvia. Alojamento.

Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Mercure Warsaw Centrum ****
Chopin ***
Mercure Bratislava Centrum ****
Exe Vienna ****
Tulip Inn Nordick Hotel Munich ***
Intercity Freiburg ***
Arcadia ***
Leonardo Royal Hotel ****

6º Dia: (Terça) CRACÓVIA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
faremos a visita a uma das mais belas cidades
do mundo. Veremos o complexo arquitetônico da
colina de Wawel, a Igreja de Santa Maria e seu
centro antigo. 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.

7
5

Ago
Set

30
13 27

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

FRANKFURT
BERLIM
VARSÓVIA
CRACÓVIA
BRATISLAVA
VIENA
MUNIQUE
FRIBURGO
HEIDELBERG
FRANKFURT

7º Dia: (Quarta) CRACÓVIA - AUSCHWITZ BRATISLAVA
Café da manhã e saída para Oświęcim (em alemão Auschwitz), onde visitaremos o mais famoso
campo de concentração, construído no início da 2ª
Guerra Mundial pela Alemanha nazista. Continuação para a Eslováquia, até chegar a sua capital,
Bratislava. Alojamento.
8º Dia: (Quinta) BRATISLAVA - VIENA
Café da manhã e breve passeio panorâmico. Em
seguida, saída para Viena. Alojamento. Posteriormente, visita panorâmica a esta bela cidade.
Veremos a Ópera, a Prefeitura, o Palácio Real de
Inverno, a Igreja Votiva, etc. Cruzando o Danúbio,
chegaremos à Sede das Nações Unidas, passaremos pelo Prater, com a famosa roda-gigante,
etc. A seguir, oportunidade de visitar opcional-

410

315
43

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Berlim, Varsóvia, Cracóvia,
Viena e Munique.
• Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
• Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

EUROPA

Jun
Jul

1.460

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

•
•
•
•

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________

BERLIM
MUNIQUE
11 dias
USD

SÉRIE TURÍSTICA

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(13 jantares)___________________________________

XX
43$

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Jun
Jul

8
6

Ago
Set

31
14 28

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
2
1
1
2

BERLIM
VARSÓVIA
CRACÓVIA
BRATISLAVA
VIENA
MUNIQUE

Hotel

Mercure Berlin City West ****
Mercure Warsaw Centrum ****
Chopin ***
Mercure Bratislava Centrum ****
Exe Vienna ****
Tulip Inn Nordick Hotel Munich ***

mente o Palácio de Verão Schönbrunn e a Ópera
de Viena.
9º Dia: (Sexta) VIENA - SALZBURGO - MUNIQUE
Café da manhã e saída para a bela cidade de Salzburgo. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso
centro histórico. Continuação para Munique. Chegada e alojamento.
10º Dia: (Sábado) MUNIQUE
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, faremos a visita panorâmica a esta maravilhosa cidade.
Percorreremos seu centro antigo, passando pela Karlsplatz e Karlstor. 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. Tarde livre.
11º Dia: (Domingo) MUNIQUE
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
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BERLIM

POZNAN

VARSÓVIA

BERLIM

LONDRES
CALAIS
DOVER
FRANKFURT
PARIS

CRACÓVIA
CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ
HEIDELBERG
VIENA
BRATISLAVA
FRIBURGO
SALZBURGO
MUNIQUE

POZNAN

VARSÓVIA

CRACÓVIA
CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ
HEIDELBERG
VIENA
BRATISLAVA
FRIBURGO
SALZBURGO
MUNIQUE

FRANKFURT
PARIS
BLOIS
VALE DO LOIRE
BORDEAUX
BURGOS
MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Cidade de início do circuito.

Maravilhas da Europa central

Maravilhas da Europa

1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Londres. Noite a bordo.

1º Dia: (Sexta) AMÉRICA-MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Madri. Noite a bordo.

(Início em LONDRES) (Cód. 708LF-17)

SÉRIE TURÍSTICA

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”.

EUROPA

Cidade de fim do circuito.

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 representativos, como as Casas do Parlamento e o Big Ben,
a Abadia de Westminster, etc. Tarde livre.
4º Dia: (Sábado) LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford e
Windsor. 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. Passaremos ao
longo dos marcos mais importantes de Paris, como a
Praça da Concórdia, a Bastilha, Bairro Latino, Champs
Elysèes, Les Invalides, etc. Faremos uma parada para
fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma visita
opcional ao Museu do Louvre 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.
8º Dia: (Quarta) PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar
passeando e descobrindo maravilhosos pormenores.
Sugerimos realizar uma visita opcional para conhecer a Ópera de Paris, e subir a colina de Montmartre.

(Início em MADRID) (Cód. 708MF-17)
83$

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

LONDRES
FRANKFURT
22 dias
USD

Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(20 jantares)___________________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

2.770

1.260
700
83

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Londres, Paris, Berlim,
Varsóvia, Cracóvia, Viena e Munique.
Travessia do Canal da Mancha - Folkestone-Calais, pelo
Eurotúnel.
Cruzeiro ao longo do rio Reno.
Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun

31
28

Ago
Set

23
6 20

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

LONDRES
PARIS
FRANKFURT
BERLIM
VARSÓVIA
CRACÓVIA
BRATISLAVA
VIENA
MUNIQUE
FREIBURGO
HEIDELBERG
FRANKFURT

Hotel

Royal National ***
Campanile Porte D'Italie ***
Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Mercure Warsaw Centrum ****
Chopin ***
Mercure Bratislava Centrum ****
Exe Vienna ****
Tulip Inn Nordick Hotel Munich ***
Intercity Freiburg ***
Arcadia ***
Leonardo Royal Hotel ****

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
esclarecer 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. Visita panorâmica com
guia local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece.
Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod,
Praça de Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante
oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
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. Alojamento.
5º Dia: (Terça) BORDEAUX - VALE DO LOIRE BLOIS - PARIS
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire.
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, a Bastilha, 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
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge.

9º Dia: (Quinta) PARIS - CRUZEIRO AO LONGO DO
RENO - FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã para
chegar a Boppard e fazer um cruzeiro ao longo do
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. Alojamento.

7º Dia: (Quinta) PARIS - CRUZEIRO AO LONGO DO
RENO - FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã até
chegar a Boppard para 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. Alojamento.

10º Dia: (Frankfurt - Berlim) ao 22º: (Frankfurt):
Mesmo itinerário do circuito da página anterior
MARAVILHAS DA EUROPA CENTRAL, página 112.

8º Dia: (Frankfurt - Berlim) ao 20º: (Frankfurt):
Mesmo itinerário do circuito da página anterior
MARAVILHAS DA EUROPA CENTRAL, página 112.
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BERLIM

POZNAN

VARSÓVIA

CRACÓVIA
CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ
HEIDELBERG
VIENA
BRATISLAVA
FRIBURGO
SALZBURGO
MUNIQUE

FRANKFURT
PARIS

Cidade de início do circuito.

central

Maravilhas da Europa central
(Início em Paris) (Cód. 708PF-17)

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris.
Noite a bordo.

77$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

MADRI
FRANKFURT
20 dias
USD

Alta Temporada______________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

2.590

1.060
560
77

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Madri, Paris, Berlim, Varsóvia,
Cracóvia, Viena e Munique.
• Cruzeiro ao longo do rio Reno.
• Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
• Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

Set

8 22

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

MADRI
BORDEAUX
PARIS
FRANKFURT
BERLIM
VARSÓVIA
CRACÓVIA
BRATISLAVA
VIENA
MUNIQUE
FREIBURGO
HEIDELBERG
FRANKFURT

Hotel

Florida Norte ****
Kyriad Begles ***
Median Paris Congres ***
Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Mercure Warsaw Centrum ****
Chopin ***
Mercure Bratislava Centrum ****
Exe Vienna ****
Tulip Inn Nordick Hotel Munich ***
Intercity Freiburg ***
Arcadia ***
Leonardo Royal Hotel ****

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, a Bastilha, 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, 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 para 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.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

PARIS
FRANKFURT
18 dias
USD

Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(16 jantares)___________________________________

2.430

1.020

Desc. Venda Antecipada___________________

560
72

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Paris, Berlim, Varsóvia,
Cracóvia, Viena e Munique.
• Cruzeiro ao longo do rio Reno.
• Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
• Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Jun
Jul

4
2

Ago
Set

EUROPA

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
2 30
25

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.

XX
72$

SÉRIE TURÍSTICA

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (16 jantares)______________

Jun
Ago

Cidade de fim do circuito.

27
10 24

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Hotel

3

PARIS

Canal Suites Paris La Villette ***

1

FRANKFURT

Leonardo Royal Hotel ****

2

BERLIM

Mercure Berlin City West ****

1

VARSÓVIA

Mercure Warsaw Centrum ****

2

CRACÓVIA

Chopin ***

1

BRATISLAVA

Mercure Bratislava Centrum ****

1

VIENA

Exe Vienna ****

2

MUNIQUE

Tulip Inn Nordick Hotel Munich ***

1

FREIBURGO

Intercity Freiburg ***

1

HEIDELBERG Arcadia ***

1

FRANKFURT

Leonardo Royal Hotel ****

6º Dia: (Frankfurt - Berlim) ao 18º: (Frankfurt):
Mesmo itinerário do circuito da página
anterior MARAVILHAS DA EUROPA CENTRAL,
página 112.
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BERLIM
FRANKFURT
PARIS

POZNAN

CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ

VARSÓVIA
CRACÓVIA

VIENA
BRATISLAVA
BEAUNE LUCERNA
SALZBURGO
INNSBRUCK
BERNA
VADUZ

LIMOGES

TOULOUSE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

BARCELONA

Cidade de fim do circuito.

Europa central a fundo (Cód. 15 dias: 709FP-17; 19 dias: 709FM-17)
(Início em FRANKFURT)

1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - FRANKFURT
Saída de seu país de origem com destino a Frankfurt. Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE TURÍSTICA

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 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 alojamento.
4º Dia: (Sábado) BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita panorâmica com guia local. Percorreremos os lugares 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. Continuação da viagem para Varsóvia. 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 abriga a capela da Natividade de Maria com a imagem
da “Virgem Negra”. Ao finalizar a visita ao interior
do convento, seguiremos nossa viagem até chegar,
finalmente, a Cracóvia. 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,
Veremos o complexo arquitetônico da colina de Wawel,
a Igreja de Santa Maria e seu centro antigo. 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 Oświęcim (em alemão Auschwitz), onde visitaremos o mais famoso
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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.
9º Dia: (Quinta) BRATISLAVA - VIENA
Café da manhã e breve passeio por esta bonita cidade. A seguir, saída rumo ao território austríaco
para chegar à capital, Viena. Chegada e alojamento. Posteriormente, faremos a visita panorâmica.
Veremos a Ópera, a Prefeitura, o Palácio Real de
Inverno, 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. 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 a Kapellbrücke,
a ponte de madeira mais antiga da Europa, que
atravessa o rio Reuss. Na hora marcada, continuação da viagem para Berna, a capital do país,
belíssima cidade situada num meandro do rio Aar,
Patrimônio da UNESCO desde 1983, por conta de
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. Continuação para Paris. Alojamento.
13º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira
disposição para desfrutar desta magnífica 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, a Bastilha,
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. À noite, você vai poder assistir ao show do
mundialmente famoso Moulin Rouge.
15º Dia: (Quarta) PARIS - LIMOGES - TOULOUSE
Café da manhã, traslado ao aeroporto 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 Limousin, chegaremos a Limoges, célebre por
suas fábricas de porcelana. Teremos tempo livre
para passear e ver a Catedral de Saint-Etienne
(Sto. Estêvão), o Anfiteatro galo-romano, a Estação
dos Beneditinos e o Mercado Central. 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 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 panorâmica com guia local nesta maravilhosa cidade. Faremos uma pausa para fotos na Sagrada Família,
obra-prima de Gaudí, e subiremos a montanha de
Montjuic. Ao finalizar a visita, 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. Visita panorâmica
com guia local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha
oferece. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo
de Debod, Praça de Touros e na Plaza de Colón, com
refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock
Café Madrid. Na parte da tarde, sugerimos uma excursão opcional para a cidade imperial de Toledo.
19º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

POZNAN

BERLIM
FRANKFURT

CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ

VARSÓVIA
CRACÓVIA

VIENA

BRATISLAVA
SALZBURGO
INNSBRUCK
VERONA
NICE
ZARAGOZA
MADRI

Cidade de início do circuito.

PISA

VENEZA
FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Europa central a fundo com Itália (Cód. 16 dias: 710FR-17; 20 dias: 710FM-17)
(Início em FRANKFURT)

1º Dia: AMÉRICA - FRANKFURT ao 10º: VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK: Mesmo itinerário do circuito
EUROPA CENTRAL A FUNDO da página anterior.

76$
Início FRANKFURT FRANKFURT
Fim
PARIS
MADRI
15 dias
19 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Alta Temporada______________

Desc. Venda Antecipada___

2.100
800

2.560
970

455
63

525
76

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Berlim, Varsóvia, Cracóvia,
Viena, Paris, Barcelona e Madri.
• Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
• Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Jun
Jul

7
5

Ago
Set

30
13 27

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2

FRANKFURT
BERLIM
VARSÓVIA
CRACÓVIA
BRATISLAVA
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARIS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Mercure Warsaw Centrum ****
Chopin ***
Mercure Bratislava Centrum ****
Exe Vienna ****
Ramada Innsbruck ***
Novotel Bern ****
Canal Suites Paris la Villette ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****

13º Dia: (Segunda) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã e saída para Assis para visitar a
Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional
“Roma Barroca”.
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.
15º Dia: (Quarta) ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia
realizaremos uma visita panorâmica à “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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais, café da manhã e saída para Pisa.
Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa.
Alojamento. Sugerimos participar de uma excursão
opcional a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino.
17º Dia: (Sexta) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola.
Chegada a Barcelona. Alojamento.
18º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica
a esta maravilhosa cidade. Faremos uma pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima de
Gaudí, e subiremos a montanha de Montjuic. Ao finalizar, saída para Zaragoza. Tarde livre para visitar a Basílica da Virgem do Pilar. Na parte da tarde,
continuação para Madri. Alojamento.

Alta Temporada______________
Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (14/16 jantares)_______

Desc. Venda Antecipada___

2.080
730

2.630
940

490
62

560
78

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Taxas Veneza,Florença, Roma e Barcelona.
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Berlim, Varsóvia, Cracóvia,
Viena, Veneza, Florença, Roma, Barcelona e Madri.
• Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
• Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

EUROPA

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

12º Dia: (Domingo) VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário
para chegar a Florença. Alojamento e visita panorâmica à cidade da Arte.

Início FRANKFURT FRANKFURT
Fim
ROMA
MADRI
16 dias
20 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

SÉRIE TURÍSTICA

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (13/15 jantares)_______

11º Dia: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENEZA
Café da manhã e saída para Verona. Prosseguiremos viagem até chegar a Veneza. Alojamento. Em
seguida realizaremos uma visita panorâmica a pé
nesta cidade singular. No final da visita faremos
uma parada numa fábrica de cristal e possibilidade de realizar um passeio opcional de gôndola.

XX
78$

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Jun
Jul

7
5

Ago
Set

30
13 27

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Os mesmos constantes no circuito EUROPA CENTRAL A
FUNDO página anterior e também:
Noites Cidade
Hotel

1
1
3
1
1
2

VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Sagrada Familia ***
Puerta de Toledo ***

19º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
com guia local, que nos permitirá conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha
oferece. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo
de Debod, Praça de Touros e na Plaza de Colón,
com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard
Rock Café Madrid. Na parte da tarde, sugerimos
uma visita opcional à cidade imperial de Toledo.
20º Dia: (Segunda) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.
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BERLIM
DRESDEN
PRAGA
HEIDELBERG
VIENA
BRATISLAVA
FRIBURGO
BUDAPESTE
MUNIQUE SALZBURGO

FRANKFURT
PARIS

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

O melhor da Europa central
(Início em PARIS) (Cód. 711PF-17)

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris.
Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE TURÍSTICA

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,
a Bastilha, 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. 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, em seguida, possibilidade de conhecer a Ópera
de Paris e subir a famosa colina de Montmartre.
5º Dia: (Quinta) PARIS - CRUZEIRO AO LONGO DO
RENO - FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã
até chegar a Boppard para 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 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 alojamento.
7º Dia: (Sábado) BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita panorâmica com guia local. Percorreremos os
lugares 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.
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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. Continuação rumo à fronteira checa
para chegar à magnífica capital do país, Praga.
Alojamento.

da Humanidade. Tempo livre para explorar seu
maravilhoso centro histórico, uma joia do barroco europeu. 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.

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. Tarde livre para continuar explorando suas
encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo assistir a um autêntico e original Teatro Negro.

14º Dia: (Sábado) MUNIQUE
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
faremos a visita panorâmica a esta maravilhosa
cidade, 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 e alegre ambiente de suas
famosas cervejarias.

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
em uma colina, na parte mais alta da cidade. 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 da realeza 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.
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. Veremos 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,
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, cidade natal de Mozart e Patrimônio

15º Dia: (Domingo) MUNIQUE - FLORESTA NEGRA
- FRIBURGO
Café da manhã e saída para a bela região da Floresta Negra, assim chamada em virtude da densidade de seus bosques, e que possui charmosos
vilarejos e preciosas cidades. 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. No caminho, veremos
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) FRIBURGO - HEIDELBERG
Café da manhã e saída para visitar o centro antigo de Freiburg im Breisgau, 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. Continuaremos
nossa viagem 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 e que serviu de inspiração a diversos pintores e escritores.
Tempo livre. À tarde, continuaremos nossa viagem
para chegar a Heidelberg, bela cidade universitária
e berço da cultura alemã. Alojamento.

BERLIM
LONDRES
CALAIS
DOVER
FRANKFURT
PARIS
BLOIS
VALE DO LOIRE

DRESDEN
PRAGA
HEIDELBERG
VIENA
BRATISLAVA
FRIBURGO
BUDAPESTE
MUNIQUE SALZBURGO

BORDEAUX
BURGOS
MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

O melhor da Europa central O melhor da Europa central
71$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

PARIS
FRANKFURT
18 dias
USD

Alta Temporada______________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

2.380

1.000
560
71

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Paris, Berlim, Praga,
Budapeste, Viena e Munique.
• Cruzeiro ao longo do río Reno.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

(Início em LONDRES) (Cód. 711LF-17)

1º Dia: (Sexta) AMÉRICA - MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final,
Madri. Noite a bordo.

1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - LONDRES
Noite a bordo.

2º Dia: (Sábado) MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel.

4º Dia: (Sábado) LONDRES

4º Dia: (Segunda) MADRI - BURGOS - BORDEAUX

5º Dia: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTUNEL - CALAIS - PARIS

5º Dia: (Terça) BORDEAUX - VALE DO LOIRE BLOIS - PARIS

6º Dia: (Segunda) PARIS (Visita panorâmica).

6º Dia: (Quarta) PARIS (Visita panorâmica).

7º Dia: (Terça) PARIS

7º Dia: (Quinta) PARIS - CRUZEIRO AO LONGO DO
RENO - FRANKFURT

8º Dia: (Quarta) PARIS

Día 8º FRANKFURT - BERLIM ao 20º: FRANKFURT:
Mesmo itinerário do circuito O MELHOR DA EUROPA
CENTRAL (Pág. anterior).

Ago
Set

27
10 24

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________

Preços por pessoa Quarto Duplo

Noites Cidade

Alta Temporada___________________________________

2.580

Supl. quarto individual____________________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (16 jantares)___________________

1.040

3
1
2
2
1
2
2
1
1
1

PARIS
FRANKFURT
BERLIM
PRAGA
BUDAPESTE
VIENA
MUNIQUE
FREIBURGO
HEIDELBERG
FRANKFURT

Canal Suites Paris La Villette ***
Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Barcelo ****
Mercure Budapest Buda ****
Exe Vienna ****
Tulip Inn Nordick Hotel Munich ***
Intercity Freiburg ***
Arcadia ***
Leonardo Royal Hotel ****

Día 10º FRANKFURT-BERLIM ao 22º: FRANKFURT:
Mesmo itinerário do circuito O MELHOR DA EUROPA CENTRAL (Pág. anterior).

Início MADRI
Fim FRANKFURT
Duração 20 dias

l Alta Temporada

Hotel

9º Dia: (Quinta) PARIS - CRUZEIRO AO LONGO DO
RENO - FRANKFURT

USD

Desc. Venda Antecipada_______________________

560
77

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Madri, Paris, Berlim, Praga,
Budapeste, Viena e Munique.
• Cruzeiro ao longo do rio Reno.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

EUROPA

4
2

3º Dia: (Sexta) LONDRES (Visita panorâmica).

3º Dia: (Domingo) MADRI (Visita panorâmica).

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Jun
Jul

2º Dia: (Quinta) LONDRES
Assistência e traslado ao hotel. Alojamento.

SÉRIE TURÍSTICA

Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(16 jantares)___________________________________

(Início em MADRI) (Cód. 711MF-17)

Início LONDRES
Fim FRANKFURT
Duração 22 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo

USD

Alta Temporada___________________________________

2.770

Supl. quarto individual____________________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(20 jantares)_________________________________________

1.240

Desc. Venda Antecipada_______________________

700
83

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Visita com guia local em Londres, Paris, Berlim, Praga,
Budapeste, Viena e Munique.
• Travessia do Canal da Mancha - Folkestone-Calais pelo
Eurotúnel.
• Cruzeiro ao longo do rio Reno.

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. Veremos também sua Universidade, que possui a biblioteca mais antiga da
Alemanha. Seguiremos para Frankfurt. Alojamento
e tarde livre.

Jun
Ago

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________

18º Dia: (Quarta) FRANKFURT
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.

Os mesmos constantes no circuito O MELHOR DA EUROPA
CENTRAL da página anterior, até Paris (2 noites) e também:
Noites Cidade
Hotel

Os mesmos constantes no circuito O MELHOR DA EUROPA
CENTRAL da página anterior, até Paris (4 noites) e também:
Noites Cidade
Hotel

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
2 30
25

Set

8 22

l Alta Temporada

2
1
2

MADRI
BORDEAUX
PARIS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun

31
28

Ago
Set

23
6 20

l Alta Temporada

Florida Norte ****
Kyriad Begles ***
Median Paris Congres ***

3
4

LONDRES
PARIS

Royal National ***
Campanile Porte D'Italie ***
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AMSTERDÃ
LONDRES
CALAIS
DOVER
ROUEN

BRUJAS

PARIS
VALE DO LOIRE
BORDEAUX

BURGOS

AMBOISE

NICE

Cidade de início do circuito.

HEIDELBERG

LAGO TITISE
ZURICH
LUGANO
MILÃO
VENEZA
VERONA
PÁDUA

ZARAGOZA

MADRI
TOLEDO

COLONIA

FRANKFURT

PISA

FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Europa tradicional (Cód. 24 dias: 556MR-17; 27 dias: 556MM-17)
1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri.
Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE CLÁSSICA

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
esclarecer 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. Percorreremos 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 na Plaza Mayor, Templo de
Debod e na Praça de Touros para passear e fotografar (sempre que houver condições climáticas), e uma
pausa na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido
como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. À tarde,
excursão com guia local à cidade monumental de
Toledo, Patrimônio da Humanidade, conhecida como
a “Cidade Imperial” por ter sido a sede principal da
corte de Carlos I. 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. 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 atravessando 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, 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”.
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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 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.
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. Chegada a Windsor, tempo livre e visita ao famoso Castelo (entrada inclusa), residência oficial da Família
Real há vários séculos. 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, a Bastilha, 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 e um dos palácios mais famosos do mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
12º Dia: (Quarta) PARIS - BRUGES - AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre
para descobrir uma das cidades mais encantadoras da Europa, admirar a beleza de suas casas e
o charme de seus canais e edifícios. Esta cidade é
Patrimônio Mundial da UNESCO desde o ano 2000.
Continuação da viagem para chegar finalmente 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
conhecida como a “Veneza do Norte”, 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
em torno do Reno, na qual se destaca sua famosa
Catedral, uma obra-prima da arquitetura gótica
mundial, 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 rio.
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 cidade, 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. Continuaremos
para Zurique, 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 a Lucerna e ao Monte Titlis. Lucerna é uma encantadora cidade suíça localizada em meio a um deslumbrante panorama alpino, às margens do lago dos
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 estonteante vista panorâmica sobre os Alpes
suíços e sua neve eterna. Retorno a Zurique.

18º Dia: (Terça) MILÃO - VERONA - VENEZA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local,
durante a qual poderemos visitar sua majestosa Catedral Gótica, o “Duomo”, uma das maiores e mais belas do mundo. 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.

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”, durante a 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 pas-

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, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes 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 prosseguir 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. Visita panorâmica com guia local
para admirar os lugares mais típicos e originais da
cidade. Passaremos pelas Ramblas, faremos uma
parada para fotos na Sagrada Família, subiremos
a Montanha Montjuic, sede protagonista dos Jogos
Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a visita,
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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.

XX$

130$

Início
MADRI
MADRI
Fim
ROMA
MADRI
24 dias
27 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Alta Temporada______________
Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (20/22 jantares) _______

3.940

4.360

700
118

770
130

1.700

Desc. Venda Antecipada___

1.940

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Madri, Toledo, Londres, Paris,
Amsterdã, Milão, Veneza, Florença, Roma e Barcelona.
Entrada inclusa para o Castelo de Amboise.
• Travessia Canal da Mancha: Trecho Calais-Dover de
Ferry e 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.

EUROPA

19º Dia: (Quarta) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao
impressionante espaço monumental da Praça São
Marcos, que, há séculos, é o símbolo histórico da cidade. 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 almoço e possibilidade de fazer
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.

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 Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo
o túmulo do Papa João Paulo II.

SÉRIE CLÁSSICA

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.
Continuação de nossa viagem para cruzar a fronteira
italiana e chegar ao Lago di Como, de origem glacial,
rodeado pelos Alpes italianos. Acredita-se que seja
provavelmente a paisagem de fundo do quadro da
“Mona Lisa”. Tempo livre para almoço. Continuação de
nossa viagem até Milão, atualmente uma das cidades
mais modernas e ricas da União Europeia. Alojamento.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

13
10
1

Set

9 30

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
1
3
3
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1

MADRI
BORDEAUX
ROUEN
LONDRES
PARIS
AMSTERDÃ
FRANKFURT
ZURICH
MILÃO
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

Hotel

Mayorazgo ****
Novotel Bordeaux Le Lac ****
Novotel Rouen Sud ****
Thistle Euston ****
Forest Hill Paris La Villette ****
Holiday Inn Amsterdam City Center ****
Mercure Residenz ****
Novotel Zurich Airport Messe ****
Novotel Ca Granda ****
Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Novotel Nice Centre ****
Catalonia Plaza Cataluña ****
Mayorazgo ****

EXCURSÕES OPCIONAIS____________________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.
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AMSTERDÃ
LONDRES
CALAIS
DOVER

BRUJAS

COLONIA

FRANKFURT
PARIS

HEIDELBERG

LAGO TITISE
ZURICH
LUGANO
MILÃO
VENEZA
VERONA
PÁDUA
NICE
ZARAGOZA
MADRI
TOLEDO

Cidade de início do circuito.

PISA

FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

EUROPA

SÉRIE CLÁSSICA

Panorama europeu (Cód. 20 dias: 549LR-17; 25 dias: 549LM-17)
1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Londres. Noite a bordo.

Sol e um dos palácios mais famosos do mundo,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

cercada por uma bonita paisagem montanhosa
que é conhecida como a porta de entrada para os
Alpes. Alojamento.

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”.

8º Dia: (Quarta) PARIS - BRUGES - AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre
para descobrir uma das cidades mais belas 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
da viagem para chegar finalmente a Amsterdã.
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 dos 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 estonteante vista panorâmica sobre os Alpes suíços e sua neve eterna. Retorno a
Zurique.

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 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.
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. 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, a Bastilha, 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
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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. 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 em torno do Reno, na qual se destaca sua
famosa Catedral, considerada uma obra-prima
da arquitetura gótica mundial, 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 rio. 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 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 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. Após este prazer, seguiremos para Zurique,
bela cidade situada junto ao lago de mesmo nome,

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. Acredita-se que seja provavelmente a paisagem de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Tempo
livre para almoço. Continuação de nossa viagem
até 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 majestosa Catedral Gótica, o “Duomo”, uma das maiores
e mais belas do mundo. 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 a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao
impressionante espaço monumental da Praça São
Marcos, que, há séculos, é o símbolo histórico da
cidade. 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 almoço e possibilidade de fazer 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. 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”.

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 dirigimos ao porto de Nápoles para
embarcar rumo à ilha de Capri, 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 participantes 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.

23º Dia: (Quinta) MADRI - TOLEDO - MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica com guia local. Percorreremos 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 na Plaza Mayor, Templo de Debod
e na Praça de Touros para passear e fotografar
(sempre que houver condições climáticas), e uma
pausa na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid.
À tarde, excursão com guia local à cidade monumental 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.
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Início LONDRES
LONDRES
Fim
ROMA
MADRI
20 dias
25 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Alta Temporada______________
Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (18 jantares)____________

3.640

4.150

630
109

700
124

1.410

Desc. Venda Antecipada___

1.810

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
Visita com guia local em Londres, Paris, Amsterdã,
Milão, Veneza, Florença, Roma, Barcelona, Madri e
Toledo.
• 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.

EUROPA

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.

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 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.

XX$

SÉRIE CLÁSSICA

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”, durante a qual você poderá
descobrir as fontes e praças mais importantes da
cidade.

21º Dia: (Terça) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
cidade, para prosseguir nossa viagem até a fronteira espanhola através da Provença. Chegada à
cosmopolita Barcelona. Alojamento. Sugerimos
aproveitar as diversas opções noturnas que a cidade oferece.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

17
14
5

Set
Out

13
4

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
3
2
1
2
1
1
2
3
1
1
3

Hotel

LONDRES
PARIS

Thistle Euston ****
Forest Hill La Villette ****
Holiday Inn Amsterdam City
AMSTERDÃ
Center ****
FRANKFURT Mercure Residenz ****
ZURICH
Novotel Zurich Airport Messe ****
MILÃO
Novotel Ca Granda ****
VENEZA
Novotel Castellana ****
(Mestre)
FLORENÇA Villa Gabrielle D´Annunzio ****
ROMA
Ergife ****
NICE
Novotel Nice Centre ****
BARCELONA Catalonia Plaza Cataluña ****
MADRI
Mayorazgo ****

EXCURSÕES OPCIONAIS____________________________________________
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais
indicadas nas páginas 8 e 9.

123

AMSTERDÃ
BRUJAS

COLONIA
FRANKFURT

PARIS

HEIDELBERG

LAGO TITISE
ZURICH
LUGANO
MILÃO
VENEZA
VERONA
PÁDUA
NICE
ZARAGOZA
MADRI
TOLEDO

Cidade de início do circuito.

PISA

FLORENÇA
ASSIS

BARCELONA

ROMA

Cidade de fim do circuito.

Cidades da Europa (Cód. 17 dias: 427PR-17; 22 dias: 427PM-17)
1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris.
Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE CLÁSSICA

2º Dia: (Domingo) PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e restante 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, a Bastilha, 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 e um dos palácios mais famosos do mundo,
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 belas 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. Faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO
desde o ano 2000. Continuação da viagem para
chegar finalmente 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
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conhecida como a “Veneza do Norte”, salpicada de
casas coloridas, canais e pontes, numa combinação ímpar de beleza e cultura. 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 em torno do Reno, na qual se destaca sua
famosa Catedral, considerada uma obra-prima
da arquitetura gótica mundial, 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 rio. 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 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 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. 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 dos
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 estonteante vista panorâmica 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.
Acredita-se que seja provavelmente a paisagem
de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Tempo livre
para almoço. Continuação de nossa viagem até 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 majestosa Catedral Gótica, o “Duomo”, uma das maiores
e mais belas do mundo. 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 a visita panorâmica a pé com guia
local por esta cidade singular, que nos levará ao impressionante espaço monumental da Praça São Marcos, que, há séculos, é o símbolo histórico da cidade.
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 almoço e possibilidade de fazer 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.

15º Dia: (Sábado) ROMA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica pela cidade com guia local passando pelos locais mais interessantes 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 dirigimos 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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais participantes, café da manhã e saída
para Pisa. Parada para contemplar o belo complexo

19º Dia: (Quarta) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com guia local nesta maravilhosa cidade.
Percorreremos os lugares mais típicos e originais.
Faremos uma parada para fotografias na Sagrada
Família, obra-prima de Gaudi. Subiremos também
a Montanha Montjuic, sede protagonista dos Jogos
Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a visita,
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. Percorreremos
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 na Plaza
Mayor, Templo de Debod e na Praça de Touros para
passear e fotografar (sempre que houver condições climáticas), e uma pausa na Plaza de Colón,
com refrigerante oferecido como cortesia pelo
Hard Rock Café Madrid. À tarde, excursão com guia
local à cidade monumental 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.

Início
PARIS
PARIS
Fim
ROMA
MADRI
17 dias
22 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD

Alta Temporada______________

3.130

3.590

525
93

595
107

990

Supl. quarto individual_______
Supl. Meia Pensão durante
toda a viagem, exceto em
Madri (15/17 jantares) _______

Desc. Venda Antecipada___

1.410

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuito.
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.

EUROPA

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”, durante a qual você poderá descobrir as fontes e praças mais importantes da cidade.

18º Dia: (Terça) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela
cidade, para prosseguir nossa viagem até a fronteira espanhola através da Provença. Chegada à
cosmopolita Barcelona. Alojamento. Sugerimos
aproveitar as diversas opções noturnas que a cidade oferece.
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SÉRIE CLÁSSICA

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”.

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.

NOTA__________________________________________________________________________________
* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry
(Ver mais detalhes na página 65).

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun
Jul

20
17
8

Set
Out

16
7

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

PARIS

2

AMSTERDÃ

1
2
1

FRANKFURT
ZURICH
MILÃO
VENEZA
(Mestre)
FLORENÇA
ROMA
NICE
BARCELONA
MADRI

1
2
3
1
1
3

Hotel

Forest Hill La Villette ****
Holiday Inn Amsterdam City
Center ****
Mercure Residenz ****
Novotel Zurich Airport Messe ****
Novotel Ca Granda ****
Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Novotel Nice Centre ****
Catalonia Plaza Cataluña ****
Mayorazgo ****

22º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM para os participantes com circuito terminando em MADRI.
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BERLIM
LONDRES
CALAIS
DOVER

DRESDEN

FRANKFURT

ROUEN

PARIS
AMBOISE
VALE DO LOIRE

PRAGA
VIENA

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPESTE
LUCERNA

VADUZ
BEAUNE

BERNA

BORDEAUX

BURGOS
MADRI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

10 Capitais europeas (Cód. 486MP-17)
1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri.
Noite a bordo.

EUROPA

SÉRIE CLÁSSICA

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
esclarecer 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. Percorreremos
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 na Plaza
Mayor, Templo de Debod e na Praça de Touros para
passear e fotografar (sempre que houver condições
climáticas), e uma pausa na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock
Café Madrid. 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 atravessando 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”.
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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 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. 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 para 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.
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
mais de perto sua história. Percorreremos os lugares 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 descobrí-la e admirar a Igreja de
Nossa Senhora, o 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.

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 da realeza 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.

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, que atravessa o rio Reuss
e conecta a cidade antiga e a cidade nova. Na hora
marcada, continuação da viagem para Berna, a capital do país, belíssima cidade situada num meandro do rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983,
por conta de sua arquitetura medieval preservada
através dos séculos. Alojamento.

20º Dia: (Quinta) VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
a esta cidade histórica, 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, onde é celebrado, a

21º 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.

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, traslado ao aeroporto e FIM DA
VIAGEM.
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XX$$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual_______________________
Supl. Meia Pensão durante toda a viagem,
exceto em Madri (20 jantares)______________

Desc. Venda Antecipada___________________

MADRI
PARIS
24 dias
USD

3.920

1.680
700
117

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet.
Guia acompanhante durante todo o circuitocircuito.
Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, Berlim,
Praga, Budapeste e Viena.
• Entrada ao Castelo de Amboise.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Mai
Jun

13
10

Set

30

EUROPA

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.

SÉRIE CLÁSSICA

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.

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
1
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1

MADRI
BORDEAUX
ROUEN
LONDRES
PARIS
FRANKFURT
BERLIM
PRAGA
BUDAPESTE
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARIS

Hotel

Mayorazgo ****
Novotel Bordeaux Le Lac ****
Novotel Rouen Sud ****
Thistle Euston ****
Forest Hill Paris La Villette ****
Leonardo Royal Hotel ****
Mercure Berlin City West ****
Barcelo ****
Mercure Budapest Buda ****
Exe Vienna ****
Ramada Innsbruck ***
Novotel Bern ****
Canal Suites Paris la Villette ***
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SOMOS A PEÇA CHAVE
PARA A SUA VIAGEM.

VIAGENS SOB MEDIDA
A Wamos Circuitos coloca à sua disposição um departamento especializado na preparação,
gestão e operação de viagens sob medida, tanto para grupos como para clientes individuais,
independentemente do objetivo de sua viagem (férias, negócios, religioso, esportivo, cultural,
estudos, etc). Você vai contar com uma equipe de profissionais inteiramente dedicada à satisfação
de suas necessidades de viagem e pronta a prestar todo o auxílio necessário para que seu projeto
seja um verdadeiro sucesso.
Solicite um orçamento sem compromisso em gruposespeciales@wamos.com com a garantia de
resposta da Wamos Circuitos.

Circuitos
fluviais
Desfrute de uma maneira diferente
de viajar pela Europa: a bordo de um
cruzeiro. Navegando ao longo de um rio,
aprecie a paisagem, soboreie a culinária
de cada lugar e faça as excursões
culturais oferecidas em nossos circuitos.
Sem precisar mudar de hotel ou ficar
arrumando malas. Você acorda todos
os dias com vista para uma paisagem
diferente, ao mesmo tempo que descobre
novos lugares e monumentos. Embarque
num circuito fluvial!
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AMSTERDÃ

ROTERDÃ
MIDDELBURG
BRUGES

ANTUERPIA
GENT
BRUXELAS

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Grande cruzeiro na Bélgica e Holanda (M.S. Switzerland II 4 )
t

CIRCUITOS FLUVIALES

1º Dia: (Domingo) AMSTERDÃ
Embarque no porto fluvial às 16 horas aproximadamente, no navio “MS Switzerland II”. Tempo
livre. Apresentação da tripulação e drink de boasvindas. Jantar e alojamento a bordo.
2º Dia: (Segunda) AMSTERDÃ
Passeio a pé por Amsterdã, também conhecida
como a “Veneza do Norte”, uma das cidades favoritas dos viajantes de todas as idades, que pode
ser definida como dinâmica, livre, divertida, moderna e, acima de tudo, hospitaleira. Possibilidade
de fazer a visita opcional “Grande Tour do Norte”. À
noite, você pode fazer uma excursão em Amsterdã
ao longo dos canais e ao Bairro da Luz Vermelha.
Retorno ao navio. Alojamento a bordo.
3º Dia: (Terça) AMSTERDÃ - ROTERDÃ
Tempo livre na parte da manhã. Saída depois do
meio-dia. Após o almoço você vai poder fazer uma
excursão opcional a Haia e Delft. Navegação para
Roterdã, que possui um dos portos mais importantes da Europa. Esta cidade holandesa também
é conhecida por sua arquitetura moderna, com
destaque para as famosas Casas Cubo. À tarde,
admire as vistas panorâmicas a bordo do navio.
Caminhada noturna até as Casas Cúbicas. Retorno
ao navio. Alojamento a bordo.
4º Dia: (Quarta) ROTERDÃ - MIDDELBURG
Saída de manhã cedo para Middelburg seguindo
o rumo norte. Aproveite esta bela manhã de navegação participando de palestras e outras atividades. À tarde, caminhada por Middelburg, uma
das cidades mais históricas e bem preservadas
da Holanda, responsável pelo comércio da Companhia das Índias Orientais, localizada em um dos
estuários do Mar do Norte. Tempo livre. Alojamento a bordo.
5º Dia: (Quinta) MIDDELBURG - BRUGES - GENT
Pela manhã, navegação em direção a Gent. Possibilidade de realizar uma excursão opcional de ônibus para Bruges para fazer uma visita completa
a esta cidade Patrimônio da Humanidade. Continuação de ônibus para Gent. Na parte da tarde, caminhada em Gent (incluindo traslado de ônibus ao
centro), a capital de Flandres Oriental, que possui
o maior número de monumentos de toda a Bélgica
(400). Alojamento a bordo. Navegação noturna.

6º Dia: (Sexta) ANTUÉRPIA
Estaremos na Antuérpia, no rio Escalda. Este porto foi o mais importante do mundo no século XV e
local onde ocorreram os conflitos religiosos que
dividiram a Europa. Importante polo mundial da
indústria de diamantes, capital da moda e lugar de
nascimento de grandes mestres do barroco, entre
os quais Rubens. Visita a pé pela cidade. Tarde livre. Alojamento a bordo.
7º Dia: (Sábado) ANTUÉRPIA - BRUXELAS
Navegação noturna para chegar cedo a Bruxelas, capital da Bélgica, uma cidade onde diversos
elementos culturais se combinam, com destaque
para seu centro histórico, onde encontramos a
Grand Place, museus, jardins e diversos restaurantes típicos onde você vai poder saborear sua
rica gastronomia. Visita panorâmica na cidade.
Possibilidade de fazer a visita opcional a Malinas
e Lovaina. Tempo livre. Jantar de gala. Alojamento
a bordo.

Início
AMSTERDÃ
Fim
BRUXELAS
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares
VERSÃO A

Datas de Cruzeiro

Mai. 14_________________
Mai. 28_________________
Jun. 11_________________
Jun. 25_________________
Jul. 9____________________
Jul. 23__________________
Ago. 6__________________
Ago. 20_________________
Set. 3___________________
Set. 17__________________

DeckPrincipal DeckPrincipal DeckSuperior
Cabine B2
Cabine B1
Cabine A

1.591
1.749
1.983
1.937
1.767
1.781
1.865
1.937
1.885
1.696

1.709
1.865
2.108
2.055
1.885
1.897
1.983
2.055
1.995
1.807

1.977
2.126
2.251
2.211
2.028
2.043
2.133
2.211
2.146
1.957

Início
BRUXELAS
Fin
AMSTERDÃ
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares
VERSÃO B

8º Dia: (Domingo) BRUXELAS
Desembarque por volta das 9 horas da manhã em
seu porto fluvial. . Fin de nuestros servicios.
ITINERARIO A AMSTERDÃ/BRUXELAS
Dia
Escala
Chegada
1º Dia. Dom
2º Dia. Seg
3º Dia. Ter
4º Dia. Qua
5º Dia. Qui
6º Dia. Sex
7º Dia. Sáb
8º Dia. Dom

Amsterdã
Amsterdã
Amsterdã/Roterdã
Roterdã/Middelburg
Middelburg/Gent
Gent/Antuérpia
Antuérpia/Bruxelas
Bruxelas

Saída

18:00
20:00
16:00
14:00
10:00
09:00
09:00

12:30
06:00
07:00
01:30
03:00

Desembarque

ITINERARIO B BRUXELAS/AMSTERDÃ
Dia
Escala
Chegada

Saída

1º Dia. Dom
2º Dia. Seg
3º Dia. Ter
4º Dia. Qua

19:00
20:30
23:00
15:30

5º Dia. Qui
6º Dia. Sex
7º Dia. Sáb
8º Dia. Dom

Bruxelas
Bruxelas
Antuérpia
Gent
Middelburg
Middelburg/Roterdã
Roterdã/Amsterdã
Amsterdã
Amsterdã

18:00
01:30
07:30
22:30
22:30
16:00
09:00

12:30
08:30
Desembarque

Datas de Cruzeiro

Mai. 21_________________
Jun. 4___________________
Jun. 18_________________
Jul. 2____________________
Jul. 16__________________
Jul. 30__________________
Ago. 13_________________
Ago. 27_________________
Set. 10__________________
Set. 24__________________

DeckPrincipal DeckPrincipal DeckSuperior
Cabine B2
Cabine B1
Cabine A

1.591
1.925
1.983
1.767
1.767
1.879
1.983
1.741
1.787
1.696

Pacote bebidas “TI” (de 8h a 24h)
Taxas portuárias/cidades

1.709
2.043
2.108
1.885
1.885
1.995
2.108
1.859
1.897
1.807

1.977
2.309
2.251
2.028
2.028
2.146
2.251
1.995
2.043
1.957
87
473

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Cruzeiro 8 dias/7 noites em regime de Pensão Completa
(Bebidas à parte).
• Alojamento em camarote duplo externo com janela e
banheiro completo.
• Wi-Fi gratuito na embarcação.
• Guias acompanhantes e locais durante toda a viagem.
• Taxas portuárias.
• Entretenimento a bordo.
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier
Em casos de inundações ou secas imprevistas do rio,
ou qualquer outro caso de força maior, o comandante
pode ser forçado a modificar o programa por motivos de
segurança sem que isso possa ser tomado como motivo
de reclamação. Este cruzeiro está sujeito à influência das
marés e os horários de chegada das diferentes escalas
podem ser alterados.
Cruzeiro sujeito às condições do nível de água do rio.
A não realização do mesmo não pode ser considerada
motivo de reclamação ou possível contraprestação.

EMBARCAÇÕES PREVISTAS OU SIMILARES______
Noites

7

130

Navio

Cruzeiro M.S Switzerland II 4t

COLONIA
BONN

LINZ

BOPPARD
COBLENÇA
COCHEM
MOGUNCIA
RÜDESHEIM
SPEYER

HEIDELBERG
ESTRASBURGO

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Grande cruzeiro ao longo do Reno (M.S. Swiss Pearl II 4

)

tSup.

1º Dia: (Segunda) ESTRASBURGO
Embarque no porto fluvial a partir das 18 horas no
navio “MS Swiss Pearl” (ou similar). Tempo livre e/
ou entretenimento. Alojamento a bordo.

situada na confluência dos rios Reno e Mosela. Do
outro lado do Reno, em frente à foz do Mosela, eleva-se a imponente fortaleza de Ehrenbreitstein.
Tempo livre. Alojamento a bordo.

2º Dia: (Terça) ESTRASBURGO
Visita opcional a Estrasburgo, capital da Alsácia,
onde poderemos admirar seu centro histórico
presidido por sua Catedral e rodeado de canais.
Na parte da tarde, possibilidade de fazer uma excursão opcional a Alsácia. Drink de boas-vindas e
apresentação da tripulação. Alojamento a bordo.
Navegação noturna.

6º Dia: (Sábado) COBLENÇA - COCHEM
Seguiremos pela variante do rio Mosela que serpenteia entre os altos vales pontuados de vinhas.
No meio da manhã chegaremos a Cochem, um
“burgo” medieval situado aos pés do majestoso
Castelo Imperial (Reichsburg). Visita a pé e tempo
livre. Retorno ao navio para continuar nossa viagem até Linz. Tempo livre e/ou entretenimento.
Alojamento a bordo. Navegação noturna.

4º Dia: (Quinta) MOGÚNCIA (MAINZ) RÜDESHEIM
Visita a pé pela cidade de Mogúncia (Mainz), capital do estado da Renânia-Palatinado, sé episcopal
e pátria de Gutenberg. Em sua Catedral, uma das
“Três Pérolas do Reno”, de estilo românico, foram
coroados sete imperadores, nos séculos XI e XII,
e seu arcebispo foi chanceler do Sacro Império Romano-Germânico. São também dignos de
destaque o Palácio Episcopal e a Igreja de Santo
Estêvão. Retorno ao navio e continuação da navegação até Rüdesheim. Chegada e visita a pé nesta
cidade que deve sua fama ao cultivo da videira.
Entre suas atrações, o Museu de Instrumentos
Musicais e a famosa rua Drosselgasse, onde turistas e moradores se reúnem para degustar o bom
vinho da região. No alto da cidade, nos limites de
Niederwald, encontra-se o famoso monumento
com a estátua da Germânia, que simboliza a unificação alemã sob o reinado de Guilherme I. Tempo
livre e/ou entretenimento. Alojamento a bordo.
5º Dia: (Sexta) RÜDESHEIM - BOPPARD - COBLENÇA
Você vai desfrutar durante toda a manhã da bela
paisagem do Vale do Loreley, com seus castelos
em ambas as margens do Reno, até nossa chegada a Boppard. Visita a pé nesta cidade de origem
romana. Retorno ao navio. Continuação de nossa
viagem até Coblença (Koblenz). Visita a pé nesta
cidade que foi também fundada pelos romanos,

7º Dia: (Domingo) LINZ - BONN - COLÔNIA
Chegada a Linz de madrugada. Na hora indicada,
visita a pé nesta típica cidade medieval alemã.
Retorno ao navio para continuar até Bonn. Chegada e visita a pé pela cidade natal de Beethoven e
antiga Capital Federal da Alemanha. Continuação
para Colônia. Jantar de despedida e festa a bordo.
Alojamento a bordo.
8º Dia: (Segunda) COLÔNIA
Desembarque por volta das 9 horas da manhã em
seu porto fluvial. Fin de nuestros servicios.
ITINERÁRIO A ESTRASBURGO/COLÔNIA
Dia
Escala
Chegada
Saída
1º Dia. Seg
2º Dia. Ter
3º Dia. Qua
4º Dia. Qui
5º Dia. Sex
6º Dia. Sáb
7º Dia. Dom
8º Dia. Seg

Estrasburgo
Estrasburgo
Spira
Worms
Mogúncia (Mainz)
Mogúncia (Mainz)
Rüdesheim
Rüdesheim
Coblença
Coblença
Cochem
Budapeste
Worms
Mogúncia (Mainz)
Colônia

18:00
05:00
16:00
22:00
15:30
14:00
08:30
02:30
15:00
22:30

Desembarque

ITINERÁRIO B COLONIA/ESTRASBURGO
Dia
Escala
Chegada
1º Dia. Seg
2º Dia. Ter
3º Dia. Qua
4º Dia. Qui
5º Dia. Sex
6º Dia. Sáb
7º Dia. Dom
8º Dia. Seg

Colônia
Colônia
Bonn
Linz
Cochem
Coblença
Rüdesheim
Rüdesheim
Mogúncia (Mainz)
Mogúncia (Mainz)
Worms
Speyer
Estrasburgo

18:00
01:00
16:00
11:00
02:30
20:30
15:45
08:00
13:30

Desembarque

21:30
13:00
19:00
13:30
09:30
01:00
17:00
13:00
21:00
09:00

Saída
21:00
13:00
24:00
19:00
13:30
13:15
03:00
08:30
21:00
09:00

Datas de Cruzeiro

Mai. 22_________________
Jun. 5___________________
Jun. 19_________________
Jul. 3____________________
Jul. 17__________________
Jul. 31__________________
Ago. 14_________________
Ago. 28_________________
Set. 11__________________
Set. 25__________________
Oct. 9___________________

DeckPrincipal DeckPrincipal DeckSuperior
Cabine B2
Cabine B1
Cabine A

1.859
2.068
2.068
1.930
1.930
2.199
2.133
2.055
2.068
1.885
1.761

1.970
2.191
2.191
2.055
2.055
2.309
2.251
2.166
2.186
2.010
1.872

2.271
2.492
2.492
2.336
2.336
2.603
2.551
2.460
2.473
2.297
2.153

Início
COLONIA
Fim
ESTRASBURGO
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares
VERSÃO B

Datas de Cruzeiro

Mai. 15_________________
Mai. 29_________________
Jun. 12_________________
Jun. 26_________________
Jul. 10__________________
Jul. 24__________________
Ago. 7__________________
Ago. 21_________________
Set. 4___________________
Set. 18__________________
Oct. 2___________________

CIRCUITOS FLUVIALES

3º Dia: (Quarta) SPEYER - HEIDELBERG - MOGÚNCIA
Chegada a Speyer de madrugada. Tempo livre. Visita opcional de ônibus a Heidelberg, às margens
do rio Neckar (afluente), visita a esta cidade que
se caracteriza por seu ambiente universitário,
seu castelo praticamente em ruínas, sua romântica ponte de pedra e pela atmosfera animada de
suas ruas de pedestres (inclui almoço ou piquenique). Tempo livre. O ônibus retorna diretamente
para Worms, onde a embarcação nos espera. Para
aqueles que não fizeram a excursão, navegação
até Worms, grande legado histórico medieval.
Visita a pé e retorno ao navio. Continuaremos a
navegação até chegar a Mogúncia (Mainz). Tempo
livre e/ou entretenimento. Alojamento a bordo.

Início
ESTRASBURGO
Fim
COLÔNIA
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares
VERSÃO A

DeckPrincipal DeckPrincipal DeckSuperior
Cabine B2
Cabine B1
Cabine A

1.832
1.963
2.068
2.101
1.930
1.930
2.199
2.121
2.068
1.983
1.774

1.945
2.068
2.191
2.219
2.055
2.055
2.309
2.231
2.186
2.113
1.885

Pacote bebidas “TI” (de 8h a 24h)
Taxas portuárias/cidades

2.238
2.375
2.492
2.505
2.336
2.336
2.603
2.663
2.473
2.402
2.166
136
463

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Cruzeiro 8 dias/7 noites em regime de Pensão Completa
(Bebidas à parte).
• Alojamento em camarote duplo externo com janela e
banheiro completo.
• Wi-Fi gratuito na embarcação.
• Guias acompanhantes e locais durante toda a viagem.
• Entretenimento a bordo.
Em casos de inundações ou secas imprevistas do rio,
ou qualquer outro caso de força maior, o comandante
pode ser forçado a modificar o programa por motivos de
segurança sem que isso possa ser tomado como motivo
de reclamação. Este cruzeiro está sujeito à influência das
marés e os horários de chegada das diferentes escalas
podem ser alterados.
Cruzeiro sujeito às condições do nível de água do rio.
A não realização do mesmo não pode ser considerada
motivo de reclamação ou possível contraprestação.

EMBARCAÇÕES PREVISTAS OU SIMILARES______
Noites

7

Navio

Cruzeiro Swiss Pearl 4t
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MANDROGA

VYTEGRA

SÃO PETERSBURGO

ÚGLICH
GORITSY
MOSCOU

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Grande cruzeiro na Rússia (M.S. Tchaikovski 4

CIRCUITOS FLUVIALES

1º Dia: MOSCOU
Embarque no porto fluvial de Moscou, no navio “M.S.
Tchaikovski 4tPlus” (ou similar). Chegada ao navio,
onde você será recebido com a típica cerimônia do
“Pão e Sal”. O check-in será feito na recepção da embarcação. Tempo livre para que todos se familiarizem com os decks e se acomodem nas cabines um
pouco antes do jantar. Alojamento a bordo do navio.
2º e 3º Dias: MOSCOU
Durante os dias que passaremos em Moscou, faremos a panorâmica pela cidade para conhecer a
Praça Vermelha, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO; o célebre Teatro Bolshoi; o imponente edifício da Lubianka, sede da antiga KGB e
as pequenas igrejas do antigo bairro de “Kitai-gorod”.
Contemplaremos o exterior do famoso Convento de
Novodevichy e seu lago, que serviram de inspiração
a Tchaikovski ao compor sua famosa obra “O Lago
dos Cisnes”; pararemos no Parque da Vitória, construído após a Segunda Guerra Mundial, e a rua Arbat,
ponto de encontro preferido dos moscovitas, animada via de pedestres em pleno centro antigo. Visita ao
Kremlim (incluindo uma catedral), centro do poder
civil, militar e religioso da Rússia. Construído entre
os séculos XII e XV, é um magnífico reflexo das diferentes etapas da arte russa. Visitaremos o interior do
recinto, admiraremos o “Sino da Czarina”, o “Canhão
do Czar”, e também algumas de suas mais célebres
igrejas e catedrais. Noite a bordo. (Você pode contratar as seguintes excursões opcionais: Galeria Estatal
de Arte “Tretyakov” e Moscou de Noite + Metrô).
4º Dia: UGLICH
Chegada e visita panorâmica a pé em Uglich, uma cidade que faz parte do “Anel de Ouro” da Rússia, constituído por diversas cidades principais situadas ao redor da capital. No dia 25 de maio de 1591, o tsarevich
Dimitri Ivanovitch da Rússia, ainda criança, encontrou
a morte neste local, em circunstâncias duvidosas.
Este acontecimento marcou o início de um difícil período para a Rússia, que foi concluído com a ascenção
ao trono da família Romanov. No lugar onde o corpo
foi descoberto, construiu-se a igreja de São Dimitri
Ensanguentado, a qual visitaremos, assim como a
Catedral da Ressureição. Continuação da viagem.
5º Dia: GORITSY
Chegada a Goritsy. Uma vez lá, pegaremos um ônibus local no pequeno embarcadouro e percorreremos um breve trajeto, em meio a paisagens de singular beleza, que nos conduzirá até as imponentes
muralhas do mosteiro, às margens do lago que lhe
confere o nome. O mosteiro de São Cirilo do Lago
Branco (Kirillo-Belozersky) é o maior e mais antigo
da Rússia. Construído no século XIV, é um dos centros de peregrinação mais importantes da religião
ortodoxa. Retorno ao navio. Continuação da viagem.
6º Dia: KIZHI (Lago Onega)
Navegação ao longo do grandioso lago Onega. Chegada a Kizhi, conhecida como a ilha de jogos, atual-
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mente um dos destinos turísticos mais populares da
Rússia, que reúne uma fabulosa coleção de igrejas,
capelas e casas construídas com belas estruturas
de madeira que fazem parte do Museu de Arquitetura de Madeira (a céu aberto), declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO. Diz uma lenda que a
Igreja da Transfiguração foi construída pelo mestre
carpinteiro Nestor, utilizando um único machado,
ferramenta que logo atirou simbolicamente no lago
Onega. Retorno a bordo. Continuação da viagem.

VERSÃO A

MOSCOU
SÃO PETERSBURGO
11 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares
Datas de Cruzeiro

7º Dia: MANDROGUI
Chegada a Mandrogui, cujo nome significa “pinheiral
no pântano”. Nesta pequena aldeia de estilo tipicamente russo, faremos uma “parada ecológica” que
consiste num passeio livre pelos caminhos traçados
entre suas suas construções de madeira, onde também iremos encontrar um enorme escorregador de
madeira, lojas de artesanato e o Museu da Vodca. Em
algumas ocasiões, é possível assistir a um show de
folclore. Continuação da viagem.

Mai. 24_________________
Jun. 13_________________
Jul. 3____________________
Jul. 23__________________
Ago. 12_________________
Set. 1___________________

8º ao 10º Dia: SÃO PETERSBURGO
Durante a estadia em São Petersburgo, faremos a
visita panorâmica e a visita ao Museu Hermitage,
o maior museu da Rússia, que possui mais de três
milhões de obras de arte, situado no antigo Palácio
de Inverno. Também ofereceremos as seguintes excursões opcionais: Fortaleza de Pedro e Paulo, Palácio Peterhof (Petrodvorets), Palácio Pushkin, passeio
de barco ao longo dos rios e canais, show folclórico e
São Petersburgo de noite.

VERSÃO B

11º Dia: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet a bordo. Desembarque. Fin de viaje.

Início
Fim
Duração

DeckPrincipal DeckSuperior DeckSolarium

2.355
2.681
2.623
2.538
2.681
2.500

2.714
3.035
2.982
2.892
3.035
2.852

2.897
3.218
3.166
3.037
3.224
3.035

Início SÃO PETERSBURGO
Fim
MOSCOU
11 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares
Datas de Cruzeiro

DeckPrincipal DeckSuperior DeckSolarium

2.538
2.681
2.538
2.681
2.387
2.387

Jun. 3___________________
Jun. 23_________________
Jul. 13__________________
Ago. 2__________________
Ago. 22_________________
Set. 11__________________
Taxas portuárias/cidades

2.995
3.035
2.892
3.035
2.741
2.741

3.178
3.218
3.037
3.224
2.924
2.924
Consultar

ITINERARIO A MOSCOU/SÃO PETERSBURGO
Dia
Escala
Chegada
Saída
1º Dia.
2º Dia.
3º Dia.
4º Dia.
5º Dia.
6º Dia.
7º Dia.
8º Dia.
9º Dia.
10º Dia.
11º Dia.

Moscou
Moscou
Moscou
Ugllich
Goritsy
Kizhi (Lago Onega)
Mandrogui
São Petersburgo
São Petersburgo
São Petersburgo
São Petersburgo

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

Embarque

14:00
11:00
15:30
10:00
08:00

14:30
16:00
14:00
19:00
14:30

Desembarque

ITINERARIO B SÃO PETERSBURGO/MOSCOU
Dia
Escala
Chegada
Saída
1º Dia.
2º Dia.
3º Dia.
4º Dia.
5º Dia.
6º Dia
7º Dia.
8º Dia.
9º Dia.
10º Dia.
11º Dia.

São Petersburgo
São Petersburgo
São Petersburgo
São Petersburgo
Mandrogui
Vytegra
Goritsy
Uglich
Moscou
Moscou
Moscou

Embarque

12:30
08:00
13:00
11:30
13:00

19:00
17:00
12:00
16:00
13:30

• Seguro de assistência em viagem.
• Cruzeiro 11 dias/10 noites com regime de Pensão
Completa (Bebidas à parte).
• Alojamento em camarote duplo externo com janela e
banheiro completo.
• Wi-Fi gratuito na embarcação.
• Guias acompanhantes e locais durante toda a viagem.
• Entretenimento a bordo.
Em casos de inundações ou secas imprevistas do rio,
ou qualquer outro caso de força maior, o comandante
pode ser forçado a modificar o programa por motivos de
segurança sem que isso possa ser tomado como motivo
de reclamação. Este cruzeiro está sujeito à influência das
marés e os horários de chegada das diferentes escalas
podem ser alterados.
Cruzeiro sujeito às condições do nível de água do rio.
A não realização do mesmo não pode ser considerada
motivo de reclamação ou possível contraprestação.

EMBARCAÇÕES PREVISTAS OU SIMILARES______
Noites

Desembarque

10

Navio

Cruzeiro M.S. Tchaikovski 4tPlus

M.S. Switzerland II 4t (Grande cruzeiro na Bélgica e Holanda)
Ano de construção: 1991 - reformado em 2015.
Comprimento: 101,10 metros.
Largura: 11,20 metros.
Calado: 1,60 metros.
Motores: 2x840 hp.
Voltagem: 220 V.
Número de cabines: 55 (de 11,5m2 a 24 m2, aprox.).
Capacidade de tripulação: 29.
Capacidade de passageiros: 108.
Serviços inclusos a bordo: guia de bolso da rota
e documentação; drink de boas-vindas; pensão
completa a bordo (bebidas à parte, primeiro serviço: jantar, último serviço: café da manhã); gastronomia de alta qualidade com seleção de menus
diários (serviço de buffet); atribuição permanente
de mesa no restaurante, alguns jantares serão

servidos à mesa; café e chá após as refeições;
guias acompanhantes e locais, entretenimento,
tudo em espanhol e músico a bordo; serviço de
lavar e passar roupa (debitado da conta).

Cartões de crédito: aceitam-se (exceto para as
excursões opcionais).
Idioma a bordo: espanhol e plurilíngue.

M.S. Swiss Pearl 4tSup. (Grande cruzeiro ao longo do Reno)
serviço: jantar, último serviço: café da manhã);
gastronomia de alta qualidade com seleção de
menus diários (serviço de buffet); atribuição permanente de mesa no restaurante, alguns jantares serão servidos à mesa; café e chá após as
refeições; guias acompanhantes e locais, entretenimento, tudo em espanhol e músico a bordo;
serviço de lavar e passar roupa (debitado da
conta).
Cartões de crédito: aceitam-se (exceto para as
excursões opcionais).
Idioma a bordo: espanhol e plurilíngue.
CIRCUITOS FLUVIALES

Ano de construção: 1993 - reformado em 2012.
Comprimento: 110 metros.
Largura: 11,40 metros.
Calado: 1,30 metros.
Motores: 1500 hp.
Voltagem: 220 V.
Número de cabines: 62 (de 11,6m2 a 17,6 m2, aprox.).
Capacidade de tripulação: 32.
Capacidade de passageiros: 123.
Instalações: 2 decks de passageiros, recepção,
salão-bar panorâmico com pista de dança, restaurante, biblioteca, academia, sauna, jacuzzi climatizado, piscina coberta, solarium e butique.
Camarotes: 57 cabines duplas (13m2), 1 cabina
tripla, 2 cabines individuais e 2 Minissuítes. Todas as cabines são externas, climatizadas e dispõem de chuveiro, banheiro completo, televisão,
secador de cabelos, frigobar e cofre. A limpeza é
feita diariamente. O telefone serve para chamar
outras cabines, a recepção ou para programar
o serviço de despertador. É proibido fumar nas
cabines.
Serviços inclusos a bordo: guia de bolso da rota
e documentação; drink de boas-vindas; pensão
completa a bordo (bebidas à parte, primeiro

M.S. Tchaikovsky 4tSup. (Grande cruzeiro na Rússia)
Ano de construção: 1982 - reformado em 2013.
Comprimento: 125 metros.
Largura: 16,7 metros.
Calado: 2,80 metros.
Motores: 3 motores 736 kVt.
Voltagem: 220 V.
Número de cabines: 108
Capacidade de passageiros: 205.
Serviços inclusos a bordo: Pensão Completa
(cozinha russa) de acordo com o programa (inclui água mineral e um refrigerante, cerveja ou
taça de vinho nos almoços e jantares); cocktail
de boas-vindas; visita à ponte de comando; jantar
especial do Capitão; visitas e excursões de ônibus indicadas no itinerário (modernos e com arcondicionado em Moscou e São Petersburgo; em
outros portos, são mais simples), com guia local
falando espanhol em Moscou e São Petersburgo
e tradução simultânea nas demais cidades; equipe própria de animação hispano/russa; programa
diário de atividades e/ou entretenimento a bordo;
música ao vivo algumas noites; guias acompanhantes da Politours durante toda a viagem; palestras a bordo, comentários sobre política, economia
e história; aulas de canto e de russo; assistência
de guias nos aeroportos e portos; seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso.

Cartões de crédito: Aceitam-se em Moscou e São
Petersburgo (exceto para as excursões opcionais)..
Idioma a bordo: Espanhol e francês.

Cabine dupla (2 camas baixas). “Deck Principal” e
“Deck Superior”.
Cabine doble (2 camas baixas). “Deck Superior”.
Minissuíte (Cama de casal) “Deck Superior” e
“Deck de Lanchas”.
Cabine individual.
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AMSTERDÃ
ROTERDÃ
KINDERDIJK

NIMEGA
COLÔNIA

DÜSSELDORF

BOPPARD

COBLENÇA
RUDESHEIM

Ciudad de Início y fin de circuito.

Grandes cidades do Reno e Países Baixos (Gérard Schmitter 5 )
t

1º Dia: AMSTERDÃ - KINDERDIJK
Embarque às 18 horas. Cocktail de boas-vindas
e apresentação da tripulação. Jantar a bordo. Excursão opcional pela cidade velha de Amsterdã a
bordo do bateau-mouche. Navegaremos ao longo dos famosos canais que lhe valem o nome de
"Veneza do Norte". Navegação noturna para Kinderdijk.

CIRCUITOS FLUVIALES

2º Dia: KINDERDIJK - ROTERDÃ - NIMEGA
Pensão completa a bordo. Excursão opcional a pé
nos moinhos de Kinderdijk (1), o lugar com maior
número de moinhos do mundo. Esta é uma das razões pela qual este local é considerado Patrimônio
da Humanidade desde 1997. Tarde de navegação
até Nimega. Escala noturna.
3º Dia: NIMEGA - COLÔNIA
Pensão completa a bordo. Tempo livre em Nimega. Excursão opcional “clássica”: visita ao museu
Kröller-Müller (2), que abriga uma importante coleção de obras de Van Gogh. Excursão opcional “ativa” (reserva obrigatória na agência de viagens, não
é possível contratar a bordo): passeio de bicicleta
pelo parque de Hoge Veluwe, com 5.500 hectares
de floresta. Tarde de navegação para Colônia.
4º Dia: COLÔNIA - COBLENÇA
Pensão completa a bordo. Nas primeiras horas da
manhã, chegada a Colônia. Excursão com guia,
opcional, em Colônia, dominada por sua magnífica catedral gótica (parte externa). Tarde de navegação para Coblença (Koblenz). Noite livre. Escala
noturna.
5º Dia: COBLENÇA - O Vale do Reno Romântico RÜDESHEIM - BOPPARD
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação
em direção a Rüdesheim. Cruzeiro no Vale do Reno
romântico e passagem em frente ao lendário Rochedo de Loreley. Tempo livre em Rüdesheim.
Excursão opcional “clássica”: visita de trenzinho
comentada nas vinhas de Rüdesheim e visita ao
Museu da música mecânica. Faremos uma parada diante da histórica adega de Bassenheimer

Hof, onde realizaremos uma degustação. Prosseguiremos a visita ao Museu da música mecânica.
Excursão opcional “ativa” (reserva obrigatória
na agência de viagens, não é possível contratar a
bordo): passeio pelas vinhas de Rüdesheim. Encontro no centro de Rüdesheim, ponto de partida
dos teleféricos para chegar ao monumento de
Niederwald. De lá é possível admirar magníficas
vistas da cidade, dos vinhedos e do Reno. Seguiremos com uma caminhada entre as vinhas até
a Abadia de Santa Hildegarda. Navegação para
Boppard. À noite, passeio pela cidade na companhia da animadora do navio. Escala noturna.

Início e Fim
Duração
Precios por persona Hab. Doble

AMSTERDÃ
8 dias
USD
Deck
Deck
Deck

Principal Intermediário Superior

Baixa Temporada ________ 1.749
Média Temporada _______
Alta Temporada _________
Supl. quarto individual ____

1.914 1.943

1.863
1.948
503

2.028
2.113
503

2.055
2.140
503

6º Dia: BOPPARD - DÜSSELDORF
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação
em direção a Düsseldorf. Excursão opcional “ativa” (reserva obrigatória na agência de viagens, não
é possível contratar a bordo): depois de uma visita
com guia pelo centro histórico de Düsseldorf, embarcaremos no elevador do Rheinturm, que chegará
a 174,5 metros de altura em poucos segundos. Excursão opcional “clássica”: visita a pé com guia por
Düsseldorf (dependendo do lugar de amarração do
navio, é preciso organizar um traslado de ônibus; suplemento a pagar a bordo). Escala noturna.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

7º Dia: DÜSSELDORF - AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação
para Amsterdã. Na parte da tarde, excursão opcional “clássica”: visita de ônibus, com guia, em
Amsterdã. Parada no moinho De Gooyer, com uma
envergadura de 26,6 metros. Em seguida, visitaremos uma das inúmeras oficinas de diamantes
da cidade. Continuação de ônibus até o famoso
mercado das flores. Excursão opcional “activa”
(reserva obrigatória na agência de viagens, não é
possível contratar a bordo): passeio de bicicleta,
com guia, em Amsterdã. Durante 3 horas e meia,
você vai percorrer os canais e descobrir lugares
insólitos. Noite de gala. Escala noturna.

Em casos de inundações ou secas imprevistas do rio, ou
qualquer outro caso de força maior, o comandante pode ser
forçado a modificar o programa por motivos de segurança
sem que isso possa ser tomado como motivo de reclamação.
ste cruzeiro está sujeito à influência das marés e os horários
de chegada das diferentes escalas podem ser alterados.
(1) Se o navio não puder ficar atracado em Kinderdjik, será
necessário um traslado de ônibus para a excursão, pelo qual
é preciso pagar um suplemento. (2) Se o navio não puder ficar
atracado próximo ao museu, será necessário um traslado
de ônibus para a excursão, pelo qual é preciso pagar um
suplemento O museu fecha às segundas-feiras. Neste dia se
visita o museu ao ar livre de Arnhem. A idade das crianças
varia de 2 a 9 anos completos. Não há berços na embarcação,
o cliente deve levar o seu.

O PREÇO NÃO INCLUI

8º Dia: AMSTERDÃ
Café da manhã a bordo. Desembarque às 9 horas.
Fim da viagem.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________

• Seguro de assistência em viagem.
• Cruzeiro com todas as refeições, do jantar do primeiro
dia ao café da manhã do último.
• Bebidas inclusas durante as refeições a bordo (água,
vinho, cerveja, suco de frutas e um café), bem como as
bebidas do bar (exceto champagne e carta de vinhos).
• Alojamento em camarote duplo externo com banheiro
completo.
• Entretenimento - excursões mencionadas no programa.
• Assistência a bordo.
• Cocktail de boas-vindas, noite de gala.
• Taxas portuárias.
• Wi-Fi gratuito a bordo.
• Fones de ouvido individuais durante as excursões.

________________________________________________

•	Bebidas no mencionadas anteriormente así como el
Champagne en el bar.
• Traslados.

Jun
Jul
Ago

2
8 15* 22*
24*

Sep
Out

16
8

* Fechas con Saídas garantizadas en castellano.
l Baixa Temporada l Média Temporada

l Alta Temporada

EMBARCAÇÕES PREVISTAS OU SIMILARES______
Noches

7

Barco

M.S. Douce France o Gerard Schmitter 5t

EXCURSÕES OPCIONAIS ___________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
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AMSTERDÃ en bateau-mouche: 25$.
Molinos de Kinderdijk: 30$.
Paseo en bicicleta en el parque de Hoge Veluwe: 68$.
Colonia: 26$.
Paseo por el viñedo de Rudesheim: 29$.
Dusseldorf y Rheinturm: 57$.
AMSTERDÃ en bicicleta: 64$.
Paquete de excursiones ACTIVO completo: 285$.

CORDOBA

SEVILHA

GRANADA

ILHA MÍNIMA
EL PUERTO DE
SANTA MARÍA

CADIZ

Ciudad de Início y fin de circuito.

Andaluzia completa (M.S. La Belle de Cadix 5 )
t

1º Dia: SEVILHA
Embarque às 17 horas em Sevilha. Acomodação
nos camarotes e apresentação da tripulação seguida de um cocktail de boas-vindas. Jantar a bordo. Noite livre. Escala noturna.

3º Dia: CÁDIZ - EL PUERTO DE SANTA MARIA
Café da manhã. Manhã dedicada à excursão inclusa por Cadiz, a pé, que surpreende por sua riqueza cultural e histórica, famosa pela beleza de suas
paisagens que a tornam única. Retorno a bordo
para o almoço. Saída do cruzeiro em direção a
El Puerto de Santa Maria. Chegada por volta das
15 horas. Saída para a excursão incluída a Jerez,
capital do vinho, dos cavalos e berço do canto flamenco. Uma visita panorâmica nos permitirá descobrir o Alcazar e a catedral. Continuaremos com
a visita a uma criação de gado para conhecer de
perto o símbolo da cultura espanhola. Retorno ao
navio no final da tarde. Jantar temático e noite de
entretenimento. Escala noturna.
4º Dia: EL PUERTO DE SANTA MARIA - ILHA
MÍNIMA
Pensão completa a bordo. Em companhia da animadora, visita à adega Osborne e degustação de
vinhos. Início de navegação rumo a Ilha Mínima,
uma fazenda andaluza situada junto ao rio Guadalquivir. Visitaremos os principais edifícios, com
seu típico pátio andaluz e assistiremos a um show
equestre. Retorno a bordo.

6º Dia: SEVILHA – GRANADA(1) - SEVILHA
Café da manhã a bordo. Saída de ônibus para realizar a excursão incluída a Granada. Visita com guia
pela cidade. Rodeada pela imponente cadeia montanhosa de Sierra Nevada, Granada, famosa por
seu dinamismo, situa-se sobre três colinas: Albaicín, Sacromonte e Alhambra. A cidade deve muito
de seu prestígio a seus monumentos árabes, especialmente a Alhambra. Você vai visitar a Alhambra,
autêntico palácio das mil e uma noites; o Generalife, residência de verão dos reis, etc. Almoço em um
restaurante da cidade. Tempo livre em Granada e,
em seguida, retorno de ônibus para Sevilha. Jantar
a bordo seguido de um show de flamenco.

Início
SEVILHA
Fin
SEVILHA
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares

Deck Principal________________________________

1.676

Deck Intermedio_____________________________
Deck Superior________________________________

1.966
2.073
711

Supl. quarto individual _______________________

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Cruzeiro com todas as refeições, do jantar do primeiro
dia ao café da manhã do último.
• Bebidas inclusas durante as refeições a bordo (água,
vinho, cerveja, suco de frutas e um café), bem como as
bebidas do bar (exceto champagne e carta de vinhos).
• Alojamento em camarote duplo externo com banheiro
completo.
• Entretenimento - excursões mencionadas no programa
• Assistência a bordo.
• Cocktail de boas-vindas, noite de gala, noite de
flamenco.
• Taxas portuárias.
• Wi-Fi gratuito a bordo.
• Fones de ouvido individuais durante as excursões.

CIRCUITOS FLUVIALES

2º Dia: SEVILHA - CÁDIZ
Café da manhã. Excursão a pé com guia inclusa
em Sevilha para descobrir esta maravilhosa cidade. Retorno ao navio por volta das 13 horas. Início do cruzeiro e almoço a bordo. Navegação pelo
Guadalquivir passando em meio a uma natureza
intacta, onde os campos de arroz e algodão são
lar de uma fauna extraordinária. Passaremos ao
longo do Parque Nacional de Doñana, classificado "Reserva Natural da Biosfera" pela UNESCO,
e também por Sanlúcar de Barrameda. Chegada
a Cadiz à noite. Jantar a bordo. Passeio noturno
em Cádiz na companhia de uma das anfitriãs do
navio.

5º Dia: ILHA MÍNIMA - SEVILHA
Café da manhã a bordo. Saída de ônibus para realizar a excursão inclusa a um parque natural na
companhia de um guia florestal. Continuação para
um local de observação de aves, onde você terá
oportunidade de descobrir uma grande variedade
de espécies diferentes. Retorno a bordo para o almoço e saída em cruzeiro rumo a Sevilha. Chegada da embarcação no final da tarde. Tempo livre
em Sevilha, cidade onde se mesclam as culturas
muçulmana, católica e judaica. Esta mistura confere à cidade um grande interesse arquitetônico.
Jantar e noite a bordo. Nas saídas de julho e agosto, a excursão ao parque natural é substituída pela
excursão ao Mosteiro de La Rábida e o parque
das caravelas de Cristóvão Colombo.

Em casos de inundações ou secas imprevistas do rio, ou
qualquer outro caso de força maior, o comandante pode ser
forçado a modificar o programa por motivos de segurança
sem que isso possa ser tomado como motivo de reclamação.
Os horários de navegação são aproximados e estão sujeitos
a alterações, sem que isso possa ser tomado como motivo
de reclamação.
(1) A embarcação não faz escala nesta cidade, excursão de
ônibus.

7º Dia: SEVILHA - CÓRDOBA(1) - SEVILHA
Café da manhã. Jornada dedicada à excursão
inclusa a Córdoba. Saída pela manhã de ônibus
para Córdoba, a cidade dos califas. Visita com guia
à cidade, descobrindo a mesquita-catedral e a Judaria, antigo bairro judeu. Almoço de "tapas" em
um restaurante. Na parte da tarde, tempo livre
antes de voltar para Sevilha, onde a embarcação
continua atracada. Jantar de gala a bordo seguido
de uma noite dançante.

O PREÇO NÃO INCLUI

8º Dia: SEVILHA
Café da manhã a bordo. Desembarque às 9 horas.
Fim da viagem.

Fev
Mar
Abr
Jun

________________________________________________

•	Bebidas não mencionadas anteriormente, bem como o
champagne no bar.
• Traslados.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________
9
2
6
15

16 23
9 16 23 30
13 20 27
22

Jul
Ago
Out
Nov

9
1
5
2

16
9
12
9

24
16 24
19 26
16 23

* Datas em vermelho com saídas garantidas em castelhano.

EMBARCAÇÕES PREVISTAS OU SIMILARES______
Noites

7

Navio

Cruzeiro MS La Belle de Cadix 5t

EXCURSÕES INCLUÍDAS_____________________________________________
• Panorâmicas em Sevilha, Cádiz, Jerez.
• Adega Osborne, com degustação de vinhos.
• Show equestre em Ilha Mínima.
• Granada, a Alhambra e o Generalife.
•P
 arque natural e observação de aves (exceto julho e
agosto, quando se substitui pelo Mosteiro de La Rábida e
o Parque das Caravelas).
• Córdoba e a Mesquita
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PARIS

ESTRASBURGO

VIENA

LINZ
MELK

BRATISLAVA
BUDAPESTE GIURGIU

KALOCSA

MOHÁCS

BEZDAN

NOVI SAD

OLTENITA
TULCEA

BELGRADO
DONJI MILANOVIC

RUSE
CONSTANÇA

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Do Danúbio Azul ao Mar Negro (M.S. 4

t

1º Dia: ESTRASBURGO - LINZ
Encontro a primeira hora da manhã na estação
fluvial de Estrasburgo. Saída de ônibus para Linz.
Almoço livre no caminho. Chegada a Linz e embarque às 16 horas. Apresentação da tripulação
e cocktail de boas-vindas. Jantar e noite a bordo.
Navegação noturna para Melk.

CIRCUITOS FLUVIALES

2º Dia: MELK - VIENA
Pensão completa a bordo. Excursão opcional com
guia à Abadia de Melk, que domina o Danúbio do
alto de um rochedo a mais de 50 m de altitude.
Navegação em direção a Viena. À noite, excursão
opcional "clássica": concerto de música vienense
(sujeito a disponibilidade).
3º Dia: VIENA - BRATISLAVA
Pensão completa a bordo. Excursão opcional “ativa” (reserva obrigatória na agência de viagens,
não é possível contratar a bordo): Viena, estilo de
vida, música e café vienense. Excursão opcional
"clássica": visita com guia à Viena e ao Palácio de
Schönbrunn, residência de verão da família imperial. Navegação para Bratislava. Excursão opcional
"ativa" (reserva obrigatória na agência de viagens,
não é possível contratar a bordo): passeio pela reserva natural de Devínska Kobyla. Excursão opcional "clássica": visita com guia em Bratislava.
Navegação em direção a Budapeste.
4º Dia: BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Chegada a Budapeste.
Excursão opcional “ativa” (reserva obrigatória na
agência de viagens, não é possível contratar a bordo): passeio de bicicleta em Budapeste. Excursão
opcional "clássica": visita com guia em Budapeste. O curso do Danúbio divide a cidade em duas
partes: Buda, com suas colinas e vales, e Pest,
com sua vasta planície, cuja vista panorâmica
sobre o rio Danúbio foi classificada pela UNESCO
como Patrimônio Mundial. Tempo livre na parte da
tarde. Saída em navegação.
5º Dia: BUDAPESTE - KALOCSA - MOHÁCS BEZDAN
Pensão completa a bordo. Chegada ao Kalocsa. Excursão opcional à Puszta. Navegação rumo a Mohács, controle aduaneiro e continuação do cruzeiro
para Novi Sad. Noite de entretenimento a bordo.
6º Dia: NOVI SAD - BELGRADO
Pensão completa a bordo. Chegada a Novi Sad,
nas primeiras horas da manhã. Excursão "ativa"
opcional: saída para um passeio até a fortaleza
de Petrovaradin. Excursão opcional "clássica":
visita a Novi Sad. Navegação em direção a Belgrado. Chegada de noite à capital Sérvia. Noite
folclórica opcional em Belgrado.
7º Dia: BELGRADO - DONJI MILANOVAC
Pensão completa a bordo. Excursão opcional "ativa":
passeio de bicicleta em Belgrado. Excursão opcional
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"clássica": visita com guia em Belgrado. Navegação
em direção a Donji Milanovac. Escala noturna.
8º Dia: DONJI MILANOVAC - OS PORTÕES DE
FERRO
Pensão completa a bordo. Dia de navegação, passagem e controle aduaneiro. Pela manhã, passaremos
pelos famosos Portões de Ferro, bem como pela
parte mais espetacular desta área, conhecida como
"Caldeira" onde a água parece ferver. Noite de gala.
9º Dia: RUSE
Pensão completa a bordo. Chegada a Ruse, um
dos maiores portos da Bulgária. Excursão opcional para o vale do Rusenski Lom. À tarde, tempo
livre ou excursão opcional a Ruse. Noite folclórica
a bordo. Escala noturna.
10º Dia: RUSE - GIURGIU - OLTENITA
Pensão completa. Saída em navegação às primeiras horas da manhã. Chegada a Giurgiu. Excursão opcional "ativa": visita seguindo os passos
de Drácula. Excursão opcional "clássica": visita
a Bucareste. Retorno a bordo em Oltenita. Navegação em direção a Tulcea. Noite dançante a bordo.
11º Dia: TULCEA
Pensão completa a bordo. Chegada a Tulcea, às
portas do Delta do Danúbio. À tarde, excursão opcional "ativa": visita de lancha ao Delta do Danúbio. Excursão opcional "clássica": visita ao Delta
do Danúbio. Retorno a bordo em Tulcea. Noite folclórica a bordo. Escala noturna.
12º Dia: TULCEA - CONSTANÇA - ESTRASBURGO
OU PARIS
Café da manhã a bordo. Desembarque às 9 horas.
Traslado de ônibus até o aeroporto de Constança.
Saída em voo charter para Estrasburgo ou Paris
(de acordo com a disponibilidade, consultar no
momento da reserva). Fim da viagem.
*Itinerário sujeito a alterações.

EXCURSÕES OPCIONAIS ___________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abadia de Melk: 49$.
Noite em Grinzing: 94$.
Viena, estilo de vida, música e café vienense: 76$.
Passeio pela reserva natural de Devínska Kobyla: 49$.
Budapeste de bicicleta: 40$.
Noite folclórica em Budapeste: 47$.
Pustza (meia jornada): 58$.
Fortaleza Petrovaradin: 29$.
Noite folclórica em Belgrado: 54$.
Belgrado de bicicleta: 58$.
Vale do Rusenski Lom e visita a uma igreja rupestre:
40$.
Ruse: 44$.
Visita seguindo os passos de Drácula: 80$.
Delta do Danúbio de lancha: 109$.
Pacote de excursões ATIVO completo com Noite em
Grinzing: 784$.
Pacote de excursões ATIVO completo sem Noite em
Grinzing: 696$.
OPCIONAL: Balneário Gellért: 71$.

Início
ESTRASBURGO Fim ESTRASBURGO OU PARIS
12 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares

4t

Deck
Principal

Baixa Temporada ________ 3.020
Média Temporada _______ 3.156
Supl. quarto individual ____
758

Deck
Intermiedio

Deck
Superior

3.227 3.283
3.365
758

3.420
758

Início
ESTRASBURGO Fin ESTRASBURGO OU PARIS
12 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares

5t

Deck
Principal

Baixa Temporada ________ 3.156
Média Temporada _______ 3.316
Alta Temporada __________ 3.449
Supl. quarto individual ____
758

Deck
Intermiedio

Deck
Superior

3.365 3.452
2.545
3.655
758

3.581
3.712
758

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem Traslado de
ônibus no primeiro dia, partindo da estação fluvial de
Estrasburgo até o cais de Linz.
• Cruzeiro com todas as refeições, do jantar do primeiro
dia ao café da manhã do último.
• Bebidas inclusas durante as refeições a bordo (água,
vinho, cerveja, suco de frutas e um café), bem como as
bebidas do bar (exceto champagne e carta de vinhos).
• Alojamento em camarote duplo externo com banheiro
completo.
• Entretenimento - excursões mencionadas no programa.
• Assistência a bordo.
• Cocktail de boas-vindas, noite de gala, noites folclóricas
em Ruse e Tulcea.
• Taxas portuárias.
• Wi-Fi gratuito a bordo.
• Fones de ouvido individuais durante as excursões.
• Traslado de ônibus no último dia, partindo do cais de
Tulcea até o aeroporto de Constança.
Em casos de inundações ou secas imprevistas do rio, ou
qualquer outro caso de força maior, o comandante pode ser
forçado a modificar o programa por motivos de segurança
sem que isso possa ser tomado como motivo de reclamação.
Os horários de navegação são aproximados e estão sujeitos
a alterações, sem que isso possa ser tomado como motivo
de reclamação. A idade das crianças varia de 2 a 9 anos
completos. Não há berços na embarcação, o cliente deve
levar o seu.

O PREÇO NÃO INCLUI

________________________________________________

• Bebidas não mencionadas anteriormente, bem como o
champagne no bar.
• Traslados.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________
Mai
Jun
Jul

1(2) 14(1) 25
5*(1) 7(2) 18(2) 30*
11*(1) 22*

Ago 1(2) 2*(1) 12(2) 27*
Sep 7*(1) 1822(2)
Out 3(2) 14(2)

* Datas com saídas garantidas em castelhano.
(1) Datas de saída do itinerário em sentido inverso, por favor,
solicite o programa detalhado porque o itinerário e as excursões
são diferentes (ref. TUL).
(2) Saídas especiais em 5t
l Baixa Temporada l Média Temporada

l Alta Temporada

DÜRNSTEIN
MELK

BRATISLAVA
VIENA

ESZTERGOM
BUDAPESTE

KALOCSA

As pérolas do Danúbio (M.S. 4
Dia 1º: VIENA
Embarque às 18 horas. Apresentação da tripulação e cocktail de boas-vindas. Excursão opcional "ativa" (reserva obrigatória na agência
de viagens, não é possível contratar a bordo):
aula de valsas a bordo do navio. No lounge
bar, você vai assistir a uma demonstração de
dança e terá a chance de aprender os passos
da famosa valsa. Excursão opcional "clássica":
visita "Viena iluminada". Navegação noturna
para Melk.

Dia 3º: BRATISLAVA - KALOCSA
Pensão completa a bordo. Excursão opcional "ativa" (reserva obrigatória na agência de viagens,
não é possível contratar a bordo): passeio pela
reserva natural de Devínska Kobyla, passando
por Sandberg até as ruínas do Castelo de Devín.
Excursão opcional "clássica": visita à encantadora Bratislava, com seus palácios barrocos e suas
agradáveis praças. Tarde de navegação para Kalocsa.

Beethoven // 5t Vivaldi)

Dia 7º: VIENA
Pensão completa a bordo. Excursão opcional
"ativa" (reserva obrigatória na agência de viagens, não é possível contratar a bordo): Viena,
estilo de vida, música e café vienense. Visita à
Konzerthaus, famosa sala de concertos, sede da
Orquestra Sinfônica de Viena. Mais tarde, degustação de um café vienense com bolos. Excursão
opcional "clássica": visita com guia a Viena e
ao Palácio de Schönbrunn. Na parte da tarde,
excursão opcional com guia em Hofburg, antiga residência dos Habsburgo. À noite, excursão
opcional "ativa" (reserva obrigatória na agência
de viagens, não é possível contratar a bordo):
noite em Grinzing. Você vai poder entrar em um
"Heuriger", uma das famosas tabernas que serve
vinhos e outras especialidades da região em um
ambiente popular. Excursão opcional "clássica":
concerto de música vienense (sujeito a disponibilidade). Escala noturna.
Dia 8º: VIENA
Café da manhã a bordo e desembarque às 9 horas.
Fim da viagem.

Dia 6º: BUDAPESTE - ESZTERGOM
Pensão completa a bordo. Tempo livre em Esztergom, uma das mais antigas cidades da Hungria,
onde se destaca sua Basílica, a maior da Europa
Central. Tarde de navegação em direção a Viena.
Noite de gala. Navegação noturna.

Deck
Principal

Baixa Temporada _______
Média Temporada ______
Alta Temporada _________

Deck
Intermediário

Deck
Superior

1.602 1.776 1.808

Supl. quarto individual ___

1.678
1.756
484

1.854
1.930
484

1.886
1.961
484

Início e Fim
VIENA
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares

5t

Deck
Principal

Alta Temporada _________
Supl. quarto individual ___

Deck
Intermediário

1.801
484

1.977
484

Deck
Superior

2.006
484

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem Cruzeiro com todas
as refeições, do jantar do primeiro dia ao café da
manhã do último
• Bebidas inclusas durante as refeições a bordo (água,
vinho, cerveja, suco de frutas e um café), bem como as
bebidas do bar (exceto champagne e carta de vinhos)
• Alojamento em camarote duplo externo com banheiro
completo
• Entretenimento - excursões mencionadas no programa
• Assistência a bordo
• Cocktail de boas-vindas, noite de gala
• Taxas portuárias
• Wi-Fi gratuito a bordo
• Fones de ouvido individuais durante as excursões

Dia 4º: KALOCSA
Pensão completa a bordo. Excursão opcional à
Puzsta, enorme planalto que, séculos atrás, conformava o oeste selvagem da Hungria. Lá você vai
assistir a um show equestre. Tarde de navegação
em direção a Budapeste, "a pérola do Danúbio",
onde chegaremos à noite.
Dia 5º: BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Excursão opcional "ativa" (reserva obrigatória na agência de viagens,
não é possível contratar a bordo): passeio de bicicleta em Budapeste. Uma viagem no coração da
história e da cultura húngara. Excursão opcional
"clássica": visita com guia em Budapeste. Tempo
livre à tarde. OPCIONAL (fora do pacote de excursões): excursão opcional ao Balneário Gellért, um
dos mais prestigiados da cidade. No final da visita,
tempo livre para nadar ou relaxar. Noite opcional folclórica em Budapeste. Navegação noturna
para Esztergom.

Início e Fim
VIENA
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares

4t

CIRCUITOS FLUVIALES

Dia 2º: MELK - DÜRNSTEIN
Pensão completa a bordo. Excursão opcional à
Abadia de Melk, onde você vai poder descobrir
sua impressionante biblioteca. Navegação pela região do Wachau, onde ruínas góticas se alternam
com povoados pitorescos. Chegada a Dürnstein.
Passeio por esta encantadora população na companhia da animadora do barco. Retorno a bordo no
final da tarde e continuação da navegação rumo a
Bratislava.

t

Em casos de inundações ou secas imprevistas do rio, ou
qualquer outro caso de força maior, o comandante pode ser
forçado a modificar o programa por motivos de segurança
sem que isso possa ser tomado como motivo de reclamação.
Os horários de navegação são aproximados e estão sujeitos
a alterações, sem que isso possa ser tomado como motivo
de reclamação. A idade das crianças varia de 2 a 9 anos
completos. Não há berços na embarcação, o cliente deve
levar o seu.

O PREÇO NÃO INCLUI

________________________________________________

• Bebidas não mencionadas anteriormente, bem como o
champagne no bar.
• Traslados.

EXCURSÕES OPCIONAIS ___________________________________________
• Aula de Valsas: 49$.
• Abadia de Melk: 49$.
• Passeio pela reserva natural de Dévinska Kobyla: 49$.
• Puszta (meia jornada): 58$.
• Budapeste de bicicleta: 40$.
• Noite folclórica em Budapeste: 47$.
• Viena, estilo de vida, música e café vienense: 76$.
• Hofburg: 60$.
• Noite em Grinzing: 94$.
• Pacote de excursões ATIVO completo sem Noite em
Grinzing: 406$.
• Pacote de excursões ATIVO completo com Noite em
Grinzing: 495$.

FECHAS DE SAÍDA DESDE PARÍS 4t_____________________
Abr
Mai
Jun
Jul

14
5
2
7

21
12
9
14

28
19 26
16 23 30
21 28

Ago
Set
Out

4 11 18 25
1 8 15 22 29
6

* Datas de saída 4t garantidas em castelhano.

DATAS DE SAÍDA DE PARIS 5t_________________________________
Abril

17

Out

l Baixa Temporada l Média Temporada

26
l Alta Temporada
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HONFLEUR

ROUEN
LES ANDELYS

VERSALHES

PARIS

CASTELOS DO LOIRE

Cidade de início e fim do circuito.

Paris, Castelos do Loire e os segredos da Normandia (M.S. Siene Princess 4 )
t

1º Dia: PARIS
Embarque às 18 horas em Paris. Acomodação nas
cabines. Cocktail de boas-vindas e apresentação
da tripulação. Jantar e saída do cruzeiro(1) que vai
navegar ao longo do Sena percorrendo esta bela
cidade iluminada (dependendo do nível da água).
Retorno ao cais. Escala noturna.

CIRCUITOS FLUVIALES

2º Dia: PARIS
Café da manhã a bordo. Neste dia faremos a excursão opcional a Paris, que começa com um circuito
de meio dia pelos lugares míticos da capital, como
a Torre Eiffel, Notre Dame, o Arco do Triunfo e os
Champs-Elysèes. Almoço a bordo. Na parte da tarde, tempo livre. Jantar. Noite livre. Escala noturna.
3º Dia: PARIS E CASTELOS DO LOIRE(2)
Café da manhã a bordo. Saída para a excursão opcional aos castelos do Loire (apenas com reserva
prévia em sua agência de viagens - não é possível
contratar a bordo - sujeita a formação de grupo
mínimo de 30 pessoas). Neste passeio visitaremos
os castelos de Chambord e Cheverny, com uma
visita com guia ao interior. Retorno a bordo para
jantar. Início da navegação.
4º Dia: PARIS E VERSALHES(2)
Café da manhã enquanto nos aproximamos de
Mantes-la-Jolie, ponto de partida de nossa excursão opcional ao Palácio de Versalhes (apenas com reserva prévia em sua agência de viagens - não é possível contratar a bordo - sujeita
a formação de grupo mínimo de 35 pessoas), por
volta das 9 horas. Classificado há 30 anos como
Patrimônio Mundial da Humanidade, o Palácio de
Versalhes constitui uma das obras mais belas da
arte francesa do século XVII. Retorno a bordo em
Vernon. Almoço. Tarde de navegação para chegar
a Honfleur durante a noite.
5º Dia: HONFLEUR
Depois do café da manhã, sugerimos uma excursão
opcional com guia a Honfleur e Pont l'Évêque. Retorno a bordo para o almoço. Dedicaremos a parte

da tarde à excursão opcional à Côte d'Albâtre (Costa
de Alabastro). Retorno ao navio. Jantar. Noite livre ou
excursão opcional às praias do desembarque (dia
completo com almoço - apenas com reserva e pagamento prévios em sua agência de viagens - não
é possível contratar a bordo - sujeita a formação de
grupo mínimo de 30 pessoas). Saída de ônibus de
Honfleur a Pointe du Hoc, onde, do alto das falésias,
podemos imaginar o cenário do desembarque da
Normandia, ocorrido a 6 de junho de 1944. Em seguida, passaremos pela praia de Omaha (Colleville-surMer), e pelo cemitério americano. Almoço. Na parte
da tarde, continuação para Arromanches, local da
famosa batalha. Parada em Arromanches 360º para
assistir, em uma sala circular, o filme: O Preço da Liberdade, que combina diversas imagens de arquivo
filmadas pelos correspondentes de guerra. Retorno
a Honfleur passando por Gold Beach, Juno Beach e
Sword Beach. Chegada a Honfleur na parte da tarde.
Jantar. Noite livre.
6º Dia: ROUEN
Saída da embarcação às primeiras horas da manhã. Café da manhã a bordo. Passaremos sob a
majestosa ponte da Normandia. Chegada à cidade
por volta das 8 horas. Excursão opcional com guia
a Rouen para admirar sua catedral, os bairros históricos e a praça do velho mercado onde Joana
D'Arc foi queimada viva. Retorno ao navio para o
almoço. Tarde livre na cidade. Jantar e noite com
entretenimento. Escala noturna.
7º Dia: ROUEN - LES ANDELYS
Pensão completa a bordo e saída do cruzeiro rumo
a Les Andelys, passando pela eclusa de Amfreville. Excursão opcional "clássica": visita ao castelo
de Martainville, residência secundária de um banqueiro do século XV. Noite de gala. Entretenimento
à noite. Saída em navegação.
8º Dia: PARIS
Café da manhã a bordo. Chegada a Paris por volta das 8 horas. Desembarque às 9 horas. Fim da
viagem.

Início e Fim
PARIS
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo em US dólares

Deck Principal________________________________
Deck Superior________________________________
Supl. quarto individual _______________________

1.916

2.108
468

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem Cruzeiro com todas
as refeições, do jantar do primeiro dia ao café da
manhã do último
• Bebidas inclusas durante as refeições a bordo (água,
vinho, cerveja, suco de frutas e um café), bem como as
bebidas do bar (exceto champagne e carta de vinhos)
• Alojamento em camarote duplo externo com banheiro
completo
• Entretenimento - excursões mencionadas no programa
• Assistência a bordo
• Cocktail de boas-vindas, noite de gala
• Taxas portuárias
• Wi-Fi gratuito a bordo
• Fones de ouvido individuais durante as excursões
Em casos de inundações ou secas imprevistas do rio,
ou qualquer outro caso de força maior, o comandante
pode ser forçado a modificar o programa por motivos de
segurança sem que isso possa ser tomado como motivo
de reclamação. Este cruzeiro está sujeito à influência das
marés e os horários de chegada das diferentes escalas
podem ser alterados.
(1) Cruzeiro sujeito às condições do nível de água do rio.
A não realização do mesmo não pode ser considerada
motivo de reclamação ou possível contraprestação.
(2) A embarcação não faz escala nesta cidade, excursão
de ônibus.
(3) Disponibilidade limitada. Por favor, consulte os horários
de voo.
Preços sujeitos a alterações. Taxas de companhias aéreas
não incluídas.

O PREÇO NÃO INCLUI

________________________________________________

•	Bebidas não mencionadas anteriormente, bem como o
champagne no bar.
• Traslados.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________
22

Jul

Ago

5 19

EMBARCAÇÕES PREVISTAS OU SIMILARES
Noites

7

____

Navio

Cruzeiro MS Siene Pricess 4t

EXCURSÕES OPCIONAIS ___________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Paris: 55$
Versalhes: 102$
Castelos do Loire: 209$
Côte d'Albâtre: 77$
Pont l’Evêque e Honfleur: 78$
Rouen: 29$
Castelo de Martainville: 57$
Praias do Desembarque
(somente com reserva e pagamento prévios): 155$

Preço do pacote de excursões: 762$
Preço do pacote de excursões
(sem Praias do Desembarque): 607$
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MS La Belle de Cadix 5t (Andaluzia al completo)
Ano de construção: 2005 - reformado em 2010.
Comprimento: 110 metros.
Largura: 11,40 metros.
Número de camarotes: 88 camarotes dobles.
Capacidade: 176 passageiros.
Instalações a bordo: salão de 178 lugares com
televisão, pista de dança e bar, piano bar de 30 lugares, refeitório de 178 lugares, espaçoso "Deck
Sol" com espreguiçadeiras, terraço, butique e
elevador. Ar condicionado em toda a embarcação,

incluindo as cabines. Aquecimento central e eletricidade 220V. Wi-Fi gratuito a bordo.

MS Seine Princess 5t (Paris, Castelos do Loire e Normandia)
Ano de construção: 2001 - reformado em 2010
Comprimento: 110 metros
Largura: 11,40 metros
Número de camarotes: 67 camarotes
Capacidade: 138 passageiros.
Instalações a bordo: salão com pista de dança
e bar, refeitório, espaçoso "Deck Sol" com espreguiçadeiras e butique. Ar condicionado em toda a

embarcação, ncluindo os camarotes. Aquecimento
central e eletricidade 220V. Wi-Fi gratuito a bordo.

MS Gérard Schmitter 5t (Grandes cidades do Reno e Países Baixos)
embarcação, incluindo os camarotes. Aquecimento
central e eletricidade 220V. Wi-Fi gratuito a bordo.

MS Beethoven 4t (As Pérolas do Danúbio)
Ano de construção: 2004 - reformado em 2010
Comprimento: 110 metros
Largura: 11,40 metros
Número de camarotes: 90 camarotes
Capacidade: 180 passageiros
Instalações a bordo: salão com 180 lugares, piano-bar, refeitório, espaçoso "Deck Sol" com espreguiçadeiras, butique e elevador. Ar condicionado
em toda a embarcação, incluindo os camarotes.

Aquecimento central, eletricidade 220V e televisão
no salão. Wi-Fi gratuito a bordo.

CIRCUITOS FLUVIALES

Ano de construção: 2002 - reformado em 2010
Comprimento: 110 metros
Largura: 11,40 metros
Número de camarotes: 67 camarotes
Capacidade: 138 passageiros.
Instalações a bordo: salão com pista de dança e
bar, refeitório, espaçoso "Deck Sol" com espreguiçadeiras e butique. Ar condicionado em toda a

MS Vivaldi 5t (As Pérolas do Danúbio)
Ano de construção: 2009
Comprimento: 110 metros
Manga: 11,40 metros
Número de camarotes: 88 camarotes dobles
Capacidade: 176 passageiros
Instalações a bordo: salão com 176 lugares
com pista de dança e bar, bar com televisão e terraço, refeitório de 176 lugares, espaçoso “Deck
Sol” com espreguiçadeiras, butique, elevador e

terraço. Ar condicionado em toda a embarcação,
incluindo os camarotes. Aquecimento central e
eletricidade 230V. Wi-Fi gratuito a bordo.

MS Europe 4t (Do Danúbio azul ao Mar Negro)
Ano de construção: 2006 - reformado em 2011
Comprimento: 110 metros
Largura: 11,40 metros
Número de camarotes: 90 camarotes
Capacidade: 180 passageiros
Instalações a bordo: salão com pista de dança,
bar e televisão, piano-bar, refeitório, espaçoso
"Deck Sol" com espreguiçadeiras, terraço, butique
e elevador. Ar condicionado em toda a embarcação,

incluindo os camarotes. Aquecimento central e
eletricidade 220V. Wi-Fi gratuito a bordo.
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Europa
em suas
mãos
Descubra as muitas possibilidades que
oferecemos em termos de hospedagem,
traslados, visitas e excursões nas
principais cidades da Europa. Queremos
que sua experiência seja única e que você
se sinta em casa, graças aos melhores
hotéis e serviços.

140

Nar

Claret

Rey

María

Padre

Calle

de
l
de

s
re
a

nt
ea
ue
P

CALLE

Calle

na

Cartage

Porlier

Calle

Ulla

óm
ez

O

Toledano

ESQUERD

Antonio

DEL

Av

Eduardo Auno

O´

Cas

ero

de

Calle

nio

de Z
Dolor
e

Celestino

Juan

Iturbe

Maiquez

del

inz

Sá

Alcalde
ctubre

de O

METRO

CALLE

Calle

Lope

DOCTOR

Alcántara

Conde

Calle

Calle

Rueda
de

AY O

PEL

Montesa

de

Gral.

Gral.

CALLE

Calle

Calle

DEL

de

de

Calle

Dr.
G

Díaz

DE

Castelló

PRÍNCIPE

Núñez

de

Calle

Calle

Peñalver

Pardiñas

VERGARA

Balboa

Velázquez

de

Calle

Claudio

de

Calle

Euc
ali

Pu

DE

Marín

PRÍNCIPE

Ro
d

ríg
u

ez

Ca
lle

Velázquez

de

DEL

Se
rra
no

Ca
lle

de

Lagasca

Coello

Serrano

ELLA

LA C
AST

O DE

PA S E

O D
E R
ECO
L

ETO
S

C.

O

VER

la

de

Darro
Serrano

de

Calle

ar
Pin

lle
Ca

Ángel
Miguel

de

C

.

Pa
se
o

CASTELL
LA

DE
PA S E

O

Zurbano

Calle

gro

Alm
a

de
lle
Ca

Arg
en
so
la
taños

C.

C. Cas

PAS
E

de

C. del

ANA

Calle

C.
Calle

o
lay
Pe

PRAD

C.

Calle

Moscardó
General
Calle

Cano

Lafuente
de Betancou
rt
A.

Alonso

de

Modesto
de

Calle

a

a
lez
rta
Ho

C.

lle

Mo

nte

ra

Ca

C

NA

de

C.

a

Zorita

Dulcine

de

Calle

an
ch

Lu

C
al
le

de

a

er

Barco

le
al

C

al
le

Comandante

C.

Ponzano

C. Alenza

de

B R AV O
DE
CALLE

ad

M

Co
nd
e

BAILÉN

Calle

C. Gori

C. Topete

Esquilache

MURILLO

M. de Lema

Boix i Morer

BER
NAR
DO

Calle

Calle

Du
qu
e

CALLE

Ba
ja

Galileo

de

ez

ígu

V. R

CALLE

C.
J

Olite

mora

C. Z
a

Garay

Bueno

El

Guzmán
Calle

a

nd
na
Fe
r

L.

odr

C.

SAN

C.

El

Guzmán

Gaztambide

Mellado

Andrés

Calle

Calle

Calle

de

Gral. I. Ibero

Bueno

le
Va
l

Eslava
Hilarión

Calle

Blasco

XX
III
n
Ju
a

AM
O
eo
Pa
s

R
.

Puerto

o

ués

Lanuza

del

R. Ag

Marq

Fundadores

Anto

Castelo

HOSPITAL
GREGORIO
MARAÑÓN

o

eM

co

METRO

O´DONNELL

Ca
Calle

an
Bl

L

M
lle

E

sd

ué

arq

o

Sesto

ba
Cam

fin

Ru

PALACIO DE
LOS DEPORTES

Jorge

elluga

Hermosilla

LL

Ibiza

Calle

Doce
Calle

Plaza de
Roma
MANUEL
BECERRA

LÁ

de

lio
Ju

Cnal. B

TRO

Calvo

er
Colom
a

nc
Villafra

zuela

Vene
P. de

do

Menorca

Calle

Parque de
El Retiro

CA

2

de

Doctor

Calle

IBIZA

A

METRO

EL

Av. Felipe II

CA

METRO

Goya

Duque

Parque
Eva Perón

LV

via

AL

DE

Calle

hes

C.

teagu

e Vilc

C
CALLE

Cruz

Ayala

DE

Calle

PRÍNCIPE DE
VERGARA

oli

la

METRO

Tore

PLAZA
MONU

los

de
Avenida
res
de Londda
Calle
vacerra
Fco. Na

SI

GOYA

Gasset

Izqu

za

E

de

go

METRO

L
AL

B
P.

de

Plaza
de Boston

ra
Za

l Puert

Av
iro

Ram

M. Mon

Cond

Goya

y

NÚÑEZ DE BALBOA

de

MUSEO DE
ARTES DECORATIVAS

MUSEO
DEL EJÉRCITO
CASÓN DEL
BUEN RETIRO

O

METRO

METRO

C

VELAZQUEZ

IS

RETIRO

Padilla

METRO

Ramón

Calle

Calle

de

Pl. Marqués
de Salamanca Ortega

José
Don

C

en de

Co

AN

ONIS

r

C

FR

jo Virg

Calle

de
lle
Ca

N-VI

n

ó
az

e

E

.M

o

ce

a
lar

D

PARQUE DE
ATRACCIONES
ZOO

sia

DE

lí
Si

na
ge
rta
Ca
no
ilia
nt
ui

P.

C.

M

Rita

ten

C.

Q

N-V

na
ue
alb
. B

s Carrión

or

a

et

ZaPROSPERIDAD bal
ba
Za
la
C.

Luis

Sta.

H
S.

Ló

al
en
rd
Alustante
Ca

oz
p

s

METRO

C.

OM

ez

rg
be
m
re
ie

ar

Calle

Calle

Descubrimiento
BIBLIOTECA
NACIONAL
MUSEO
ARQUEOLÓGICO

cole

Fd

N

n
Vi
l

mo

ra
abre
L. C
as
Canill

ez

ALFONSO XIII

METRO

Ra

de

XIII

cenado
C. Mar

ro
Sue

Cr

ne

Ho

ja

E

MUSEO
nim
o THYSSENBORNEMISZA

heco

a Luna

s

yo

lle

oja

ll
Va

l
de

Duque

Jeró

ra

Ca

nt

LL

Calle
Calle

tos
CASA DE AMÉRICA
(PALACIO DE LINARES)
PUERTA
DE ALCALÁ

Pl. de BOLSA
la Lealtad

iño

METRO

de

Valdivia

lle

SERRANO

Re

MUSEO
NAVAL

ne

Paseo

CONGRESO

San

uz

C. de los Madrazo

METRO

Qu

CRUZ
DEL RAYO

ez

Calle

L

bo

Pa

C. Pereira

A

Prim

Ge

S.

Pradillo

Y

RAMÓN
y Galán

IDA
do
METRO
an
EN
CARTAGENA
AV
ern
nF
ro
one
Sa
.
arb
a
o
C
M. C
cisc
INTERCAMBIADOR osladoz
tor
Fran
DE TRANSPORTES C la H
C. Pin
DE
MARÍA
DE
METRO
de
MOLINA
C.
Iri
J.
ar
AVDA. DE
MUSEO
.
te
C
AMÉRICA
LÁZARO GALDIANO
jar
Bé Pila
Calle
del
r
General
C.
Oráa
DIEGO
de
DE LEÓN
Calle
so
METRO
Diego
Era cona
de
León
HOSPITAL DE
ez
Az
rtín
LA PRINCESA
lle
Ma
Calle
Ca
Maldonado
e
ll
Ca
Calle
de
lle
Juan
Ca
Bravo
de

Ca

Plaza
METRO
de Colón Jardines del

Almirante

C.

do

a

Lo

iel
brP
Ga ér

C

C.

rig

de

era

za

Pac

dez

Rib

rrain
Luis La

Garcí
C. de

AUDITORIO
NACIONAL

TA

Piamonte

Ló

io
on
nt

METRO

COLÓN

C. O
que
n

lle

A .Gabriel

AV D

Calle

Hernán

S

V

O

NO

C. P. Aranda

C.

Ca

Oria

A
C.

GÉ

Santo

C.

C

METRO

C. Jénner

Plaza de la A
Villa de París

SAN JOSÉ D E METRO
REAL ACADEMIA
BANCO DE
BELLAS ARTES
ESPAÑA
L E SEVILLA

CA

la

Calle del Barquillo

Carretas

R de PLAZA
YO S.Plaza
Miguel
MA
MAYOR Plaza B
Sta. Cruz olsa
CA
Sac

Marcos

El

e

Plaza de
BANCO
A LÁ
C. de V Í A
DE ESPAÑA Cibeles A LC
Graci
a IGLESIA DE

Carrera

COMUNIDAD
DE MADRID

E

s

C.

Plaza
Herradores

CATEDRAL DE
LA ALMUDENA

Puerta
del Sol

METRO

IA

SOL

nal

AC

C. d
el Are

a
ic
er
qu
Le

la Armería

ÓPERA

METRO

GR

ía

ej

Plaza
Isabel II

EN

M

PALACIO REAL TEATRO
REAL
Plaza de

vela

Plaza
de Oriente

Campo
del Moro

CHUECA

e In
fanta

LL

Pl. de
las Salesas

C.

San

Call

CA

METRO

Plaza
Sta. Bárbara

METRO

Calvo

Zurbarán

Plaza
Fernando
Alonso Martínez

teo
MaMUSEO
ROMÁNTICO

Calle

DE LOS ALEMANES

Pl. del
Carmen

MONASTERIO
DESCALZAS REALES

s

B

ubia

IGLESIA S. ANTONIO

en
rm
Ca dos
lle ecia
CaC. Pr

C.

rr
Cova

30

RÍO

de Sabatini

3

s

j

nito

lo
Re

M-

PRÍNCIPE PÍO

Sil
uel
Man

blo

VÍ
TE
Desen
SANTO
A
gaño
EN SENADO
DOMINGO
IC
CALLAO
.V
CONVENTO DE LA METRO Plaza de
Red de
GRAN
Plaza
S
CUESTA
San Luis
Jardines ENCARNACIÓN ola Sto. Domingo METRO del Callao GRAN VÍA
METRO

METRO

Gta. de
S. Vicente

A

tria

S

NT

Aus

na

SA

n de
Jua

Pa

S.

de

REPÚBLICA
ARGENTINA

e

.
Dr
C.

Parque
de Berlín

Plaza
Cataluña

c
Ar

a

n

ida

riqu

Gta. de
Emilio Castelar
Campos

M. de Riscal

Calle

aso

ÍN

LLE

z

Pe

a
ilv

e

all

Fuencaral

Lu

TRIBUNAL

Pl. de C
S. Ildefonso

Arrando

Bid

n
Ave

Cin

ca
del
Arg
a
a

Eg

rvió

U

CA

Calle

la

Gral.

C.

Ne

METRO

vio
ru
Vit Man

CALLE

METRO

RUBÉN
DARÍO

na

Pl.
República
Argentina

DE

Pedro

C.

Gta. de
Eduardo Rubén Dario Dato

Calle Caracas

adia

C.

C.

tor

r

cto

Ví

Pl. Virgen
Guadalupana

METRO

gre

Q

IA

N

J

l

de

to

e

all
lV

e
.d

Calle

ASTA

n
Sa

Rafael

Calle

Paseo

C. G
u

MUSEO DE
CIENCIAS NATURALES

GREGORIO
MARAÑÓN

Martínez

el

CONCHA
ESPINA

ESPINA

Se

A

AC

C.

IGLESIA

lle

Ca

C.

JO

GR

ga

Le

RA

EN

ra

Amaniel

de

ón

N TA

A

a
Pr

G

Tesoro

de

MUSEO
SOROLLA

de

Pl. Rep.
El Salvador

CONCHA

C. Ta
C. G
mbre
uada
lquiv
ir

Plaza
Dr. Marañón

Paredes

Muri

C. Carbonero y Sol

Plaza
San Juan
de la Cruz

ABASCAL

General

SANTIAGO
BERNABÉU

C. Jorge

Herreros

García

ALONSO
MARTÍNEZ

METRO

San

los

DE

CALLE

NUEVOS
MINISTERIOS

Espronceda

de

Calle

SAG

BILBAO

de

de

ES

os

METRO

Espíritu

Calle

C.

s
ye
Re
R.
Le

PLAZA DE
ESPAÑA

e

r
He

INC

r

PR

Calle

cto
Ví

METRO

CUARTEL DE
CONDE DUQUE Noviciado C.

Bretón

ALONSO
CANO

Pastor

Pl. Dos
Calle dede Mayo
la Palm
a

NOVICIADO

IGLESIA
S. MARCOS

METRO

Divino

NUEVOS
MINISTERIOS

JOSÉ

METRO

Plaza
Olavide

CA

C.

Calle

DE

RRA
NZA Glorieta
de Bilbao
C. M. Ma
lasaña
CALL
E

z

Plaza de
Pablo Picasso

Rosas

Calle

lgar
Trafa
fox
Pala
s
Cisnero

tor
Tu
los

z

METRO

RA Ruiz Jiménez

Pl. de las
Comendadoras

VENTURA
RODRÍGUEZ

Call

Cru

RÍOS
ROSAS

AVDA.

METRO

de
Viriato
Glorieta
Pintor Sorolla Paseo
zalo
METRO

l
Cardena

PALACIO
DE LIRIA

METRO

ESTADIO
SANTIAGO BERNABÉU

Plaza
de Lima

Perón

Bordiú

Ríos

Gon
Eloy

QUEVEDO

Glorieta

METRO

AGUILE

Guzmán

SA

LA

l

ta

SAN BERNARDO

de

Calle

Glorieta
alle
de Quevedo C

Pl. Conde
Valle Suchil
Pedro

San

Calle

METRO

General

Hernani

Cristóbal

Glorieta
del General
Álvarez de Castro

llanes

de

na

o
isc

c

n
ra

F

rra

ESTACIÓN
PRÍNCIPE PÍO

Católico
Valdés

San

MUSEO
Plaza
Parque de CERRALBO de España
la Montaña

1

Ríos

El

ALBERTO
e

inta

LLE

Fernando

Cortés

los

Maga

de

Call

TEMPLO
DE DEBOD

Puente
del Rey

Casa
de Campo

Donoso

María

CALLE

CANAL

del

Maudes

METRO

Calle

DE

Fe
y

Re

a
id
or
Fl
la nas
i
de ar
M
o
se to
Pa ice
An

ESTACIÓN
LA SEPULVEDANA

López

Fdez.

CALLE

o

Qu

de

les
sa
Ro

lle
Ca

SAN ANTONIO
DE LA FLORIDA

BERMÚDEZ

Rodríguez

ces

Su

B

l

María

s

ina

Filip

s

Isla

E
Urq

de

or
nt
Rosaleda

uijo

n
ue

de

C.

METRO

lle

de

Pi

co

LL

M.

e
és d

rqu

Ma

n
Ave

Meléndez

Calle

o ARGÜELLES

iran

ltam

C.

l
de

C

el
C. d

Teleféri

Plaza
San Antonio
de la Florida

Gu

eA

d
alle

Calle

Ca

nito

Be

z

re
tiér

de

e
.d

mo
en
s
Parque
del Oeste

de

do

ble

o
oR

C.

lle

Pº

o
se
Pa

Ca

C.

CA

Ca

er

m
Ro

de

lle

Ca

MONCLOA

de

C.

er

de

seo

Pa

METRO

nd

Mo

Calle

de

ida

Artistas

Calle

ta

Peral

eo

s
Pa

Ru

CEA

Joaquín

Calle

INTERCAMBIADOR
DE TRANSPORTES
ret

pí

Cha

DE

ISLAS
FILIPINAS

METRO

Estadio
Vallehermoso

tro
aes

Isaac

FARO DE
TÓ
O MADRID CA
VIC
TO
ARCO DE
RIA LA VICTORIA

RC

o
pert

CALLE

OS

C
LI

SA

O
SE

A

Plaza de P
Cristo Rey

J. M

de

AV
.A

F

N

HOSPITAL
CLÍNICO

MUSEO
DE AMÉRICA

C

N
RA

PALACIO DE
CONGRESOS

METRO
C. RAIMUND
O FDEZ. VIL
L AV E R D E

C.

Depósitos
Canal Isabel II

n
Sa

Calle de Julián Romea

Parque
DE Santander

O

C
IS

de

Calle

Glorieta de
Cuatro Caminos

IAS

del

le
al
C

lle
Ca

Avda.

L

SA

Jaén

Calle

CA

Cabanillas

ES

l

ALVARADO

Calle

METRO

VICTORIA

A

REIN

de T
erue

CUATRO
CAMINOS

Dr. Santero

ES

Asensio

METRO

CIUDAD
UNIVERSITARIA

A

Almansa

IGL

METROPOLITANO

Gral.

METRO

Calle
METRO

rgaz

Avenida

Calle

METRO

talvo

Mon

IDA

rife
Tene

DEL

Juan

N
AVE

LO

lle

GUZMÁN
EL BUENO

C. J. de
Olías
Calle de Ávi
la

Raimundo

Carolinas

CRUZ ROJA

LO

IO

NC

Ca

B
PA

AV. M
O

a

OR

Rubio

DE

atriz

dilla

EG

vac
Ara

Be

a
Bob

A
AVENID

GR

cos
Vas
Los

Calle

C.

METRO

Castilla

San

Calle

Almansa

Navarra

e

Call

Vallehermoso

Fc
o.
A.

A

Maeztu

de

iro

Ram

Calle

s
ro

s

Morera

ñe

ro

ID
EN
AV

las

a

z
dra
Pe
M.
Federic
o

n

o

ren

Mo

z

Y

Pe

de

Sur

Es

tre

lla

del

C

al

le

Cruz

tao

Ab

EL

an

D

Ju

Noite extra:
Supl. individual:

67
44

co

Se

El

Ca

105
84

M-3

Pe
ña

Opção 3
442663 Km
A CÁDIZ
412
463
278
125
93

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

TRASLADOS
1 pax
Aeroporto /
70
Hotel ou vice-versa:

2 pax
35

3 pax 4 pax
24

27

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
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Puerta de Toledo *** / Florida Norte ****
Novotel Madrid Center ****
Emperador ****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS.
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Café da manhã e alojamento. Dia livre. Alojamento.
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de Toros para passear e fotografar (sempre que
houver condições meteorológicas), e uma pauna 71Plaza
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como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Tarde
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2º Dia: 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, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela
Gran Via, para terminar na régia Plaza de Oriente.
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1º Dia: MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante.
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• Seguro de assistência em viagem
• Recepção no aeroporto/estação e traslado ao hotel
• 3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade
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Excursões Madri e arredores (abril 2017 – março 2018)
MADRI, VISITA PANORÂMICA
Adulto

34$

Sênior

Criança

(+65 anos) (6-15 anos)

29$

24$

DIÁRIA (Manhã 09.00 h) (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, Ermita Virgen del Puerto, finalizando
na Ponte Segóvia para continuar até a Calle Mayor,
Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha,
Puerta de Alcalá, o senhoril Parque do Retiro e a
Plaza de Toros, além da Plaza de Colón, onde faremos uma parada com refrigerante oferecido como
cortesia. Seguiremos até a nova Madri, com seus
modernos edifícios, jardins, Paseo de la Castellana
até chegar ao estádio Santiago Bernabeu (possibilidade de fazer o TOUR BERNABEU), Plaza de Cibeles, Gran Vía e Plaza de Callao.
DURANTE A VISITA PANORÂMICA, FAREMOS PARADAS NA PLAZA MAYOR, PARQUE DO RETIRO
E PLAZA DE TOROS PARA PASSEAR E FAZER
FOTOGRAFIAS.

MADRI, VISITA PANORÂMICA
E PALÁCIO REAL
Adulto

EUROPA EM SUAS MÃOS

53$

Sênior

Criança

46$

39$

(+65 anos) (6-15 anos)

DIÁRIA (Exceto dias de fechamento oficial)
(Manhã 09:00) (4 ½ h. aprox.)
Saída de nosso Terminal, Plaza de Oriente, 8
Contemplaremos os diversos monumentos e
contrastes que a capital da Espanha oferece.
Passaremos ao longo de seus pontos mais
interessantes como o Estádio Santiago Bernabeu,
Plaza de Cibeles e Gran Via, para finalizar na régia
Plaza de Oriente. Faremos paradas no Parque do
Retiro, na Plaza de Toros e na Plaza de Colón, com
refrigerante incluído.
DURANTE A VISITA PANORÂMICA, FAREMOS
PARADAS NA PLAZA MAYOR, PARQUE DO RETIRO
E PLAZA DE TOROS PARA PASSEAR E FAZER
FOTOGRAFIAS.
Seguiremos até o PALÁCIO REAL belo expoente
da arquitetura do séc. XVIII e um dos mais bem
preservados da Europa, para realizar a visita.
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MADRI, VISITA PANORÂMICA
E TOUR DO BERNABEU
Adulto
Tour do Bernabeu
(entrada)
Tour do Bernabeu
e Visita a Madri

MUSEU DO PRADO: PULE A FILA
Adulto

Sênior

Criança

24$

24$

17$

59$

52$

44$

(+65 anos) (5-14 anos)

ENTRADA (Segundas-Sábados: 10.00-19.00 h.)
(Domingos e feriados: 10.30-18.30 h.)
TOUR DO BERNABEU E VISITA A MADRI:
DIÁRIA (Manhã 09.00 h.)
NÃO DISPONÍVEL EM DIAS DE JOGOS
Saída de nosso Terminal, Plaza de Oriente, 8
Contemplaremos os diversos monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece. Passaremos ao longo de seus pontos mais interessantes
como a Plaza de Cibeles, Gran Via, Puerta del Sol
e a Plaza Mayor, para finalizar na régia Plaza de
Oriente. Faremos paradas no Parque do Retiro, na
Plaza de Toros e na Plaza de Colón, com refrigerante incluído. Seguiremos até a nova Madri, com
seus modernos edifícios, jardins, Paseo de la Castellana, até chegar ao estádio Santiago Bernabeu.
DURANTE A VISITA PANORÂMICA, FAREMOS PARADAS NA PLAZA MAYOR, PARQUE DO RETIRO E
PLAZA DE TOROS PARA PASSEAR E FAZER FOTOGRAFIAS.
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, sala de imprensa, gramado, até mesmo a
tribuna presidencial. Entre e viva um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Aproveite tudo
o que tem direito, sem pressa... (Tour do Estádio
SEM GUIA).
A visita termina no estádio Santiago Bernabeu, retorno por conta do cliente.

MADRI, VISITA PANORÂMICA
E MUSEU DO PRADO
Adulto

69$

Sênior

Criança

60$

50$

(+65 anos) (6-15 anos)

DIÁRIA (abril a outubro)
(Manhã 09.00 h.) (4 ½ h. aprox.)
Saída de nosso Terminal, Plaza de Oriente, 8
Contemplaremos os diversos contrastes que a
capital da Espanha oferece. Passaremos por seus
pontos mais interessantes, como a Plaza de Cibeles, Gran Via, Puerta del Sol, Plaza Mayor, para finalizar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas
no Parque do Retiro, na Plaza de Toros e na Plaza
de Colón, com refrigerante incluído. Seguiremos
até a nova Madri, com seus modernos edifícios,
jardins, Paseo de la Castellana, até chegar ao estádio Santiago Bernabeu. (Possibilidade de fazer o
TOUR DO BERNABEU).
DURANTE A VISITA PANORÂMICA, FAREMOS PARADAS NA PLAZA MAYOR, PARQUE DO RETIRO E
PLAZA DE TOROS PARA PASSEAR E FAZER FOTOGRAFIAS.
Chegaremos ao MUSEU DO PRADO, uma das melhores pinacotecas do mundo das escolas italiana,
flamenga e espanhola, para realizar a visita. Você
vai se extasiar com as obras de Hieronymus Bosch,
Goya, Velázquez, Ticiano, El Greco, Zurbarán, além
de uma magnífica coleção de esculturas clássicas.
A visita termina no Museu do Prado

48$

Sênior

Criança

48$

48$

(+65 anos) (6-15 anos)

DIÁRIA (de abril a outubro)
(Tarde 15.00 h.) (1 ½. h. aprox.)
Saída: Quiosque de informações de Madri City
Tour, calle Felipe IV, junto ao Museu do Prado.
O Museu do Prado abriu suas portas pela primeira
vez ao público em 1819. As valiosas coleções reais
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 visita será feita em ordem cronológica, começando pela sala onde estão expostas as obras de
H. Bosch (El Bosco) (1450-1516): A Mesa dos Sete
Pecados Capitais, Carroça de Feno, As Tentações
de Santo Antão, A pedra da Loucura e O Jardim das
Delícias, 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.

TOLEDO E GRECO
Adulto

69$

Sênior

Criança

60$

50$

(+65 anos) (6-15 anos)

DIARIA (Manhã 08.45) (5h aprox)
Saída de nosso Terminal, Plaza de Oriente, 8
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: árabe, judaica e católica, que a convertem numa das primeiras cidades
monumentais da Espanha, declarada PATRIMÔNIO
MUNDIAL pela UNESCO.
Ao chegar, VISITA PANORÂMICA e passeio pela cidade para admirar suas ruas e monumentos: EXTERIOR DA CATEDRAL, visitando a seguir a IGREJA DE
SÃO TOMÉ ("Enterro do Conde de Orgaz", obra-prima
de El Greco), a CASA MUSEU DE EL GRECO e o CONVENTO DE SANTO DOMINGO EL ANTIGUO, onde El
Greco está sepultado.
Também admiraremos toda a riqueza artesanal da
famosa técnica do "damasquinado" (incrustação de
metais preciosos no aço).

TOLEDO DAS 3 CULTURAS
Adulto

68$

Sênior

Criança

60$

50$

(+65 anos) (6-15 anos)

DIARIA (abril – outubro) (Tarde 15.00) (5h aprox)
DIARIA exceto segundas, terças, quintas e
sábados (noviembre – marzo) (Tarde 15.00) (5h
aprox)
Saída de nosso Terminal, Plaza de Oriente, 8
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: árabe, judaica e católica, que a convertem numa das primeiras cidades
monumentais da Espanha, declarada PATRIMÔNIO
MUNDIAL pela UNESCO. Nesta visita você vai descobrir por que Toledo é conhecida como a CIDADE
DAS TRÊS CULTURAS, onde conviveram cristãos,
muçulmanos e judeus.
Ao chegar, VISITA PANORÂMICA e passeio pela cidade para admirar suas ruas e monumentos: EXTERIOR DA CATEDRAL, visitando a seguir a IGREJA
DE SÃO TOMÉ ("Enterro do Conde de Orgaz", obraprima de El Greco), a SINAGOGA DE SANTA MARIA
LA BLANCA e a MESQUITA DO CRISTO DE LA LUZ.
Também admiraremos toda a riqueza artesanal da
famosa técnica do "damasquinado" (incrustação de
metais preciosos no aço).

TOLEDO DIA COMPLETO
Adulto

Criança

90$
78$
107$ 93$
117$ 101$

65$
77$
84$

DIÁRIA (de abril a outubro)
DIÁRIA exceto segundas, quartas e sextas
(de novembro a março) (09.00 h.) (8 hrs. 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. Ao chegar, visita panorâmica e passeio
pela cidade para admirar suas ruas e monumentos: exterior da catedral, visitando a seguir a igreja
de São Tomé, 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" (incrustação
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 WAMOS, na Plaza de Oriente.

Adulto
Dia completo
sem almoço
Dia completo
com almoço

Sênior

Criança

(+65 anos) (6-15 anos)

135$ 118$

99$

149$ 130$ 111$

DIÁRIA exceto segundas (de abril a outubro)
08.45 h. (11 h. aprox.)
Saída de nosso Terminal, Plaza de Oriente, 8
MOSTEIRO REAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Foi concebido por Felipe II como Mosteiro e
Panteão Real, convertendo-se no símbolo da grandeza do império espanhol. Visitaremos: Palácio
Real, Panteão dos Reis, Panteão dos Infantes, Salas Capitulares, Basílica e Biblioteca.
BASÍLICA DO VALE, situada a apenas 9 km do Escorial, foi escavada na montanha, a 1.350m de altitude. Sua construção e sua cruz de 150 metros de
altura destacam-se na paisagem da serra madrilena. Visitaremos o interior da Basílica para depois
contemplarmos as magníficas vistas e fazer fotos.
Nota: Esta parada será feita somente quando as
condições e atos oficiais assim o permitam.
TOLEDO, cidade-museu de grande beleza artística,
foi capital do país e possui magníficos exemplos
de arquitetura de distintas épocas: árabe, judaica
e católica. Ao chegar, visita panorâmica e passeio
pela cidade para admirar suas ruas e monumentos: exterior da catedral, visitando a seguir a igreja
de São Tomé, a sinagoga de Santa Maria la Blanca
e a igreja de São João dos Reis.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA WAMOS, na Plaza de Oriente.

REAL MOSTEIRO DO ESCORIAL E
BASÍLICA DO VALE
Adulto

82$

Sênior

Criança

70$

59$

(+65 anos) (6-15 anos)

DIÁRIA exceto segundas (Manhã 08.45 h.) (5 h.
aprox.)
Saída de nosso Terminal, Plaza de Oriente, 8
MOSTEIRO REAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Foi concebido por Felipe II como Mosteiro e
Panteão Real, convertendo-se no símbolo da grandeza do império espanhol. Visitaremos: Palácio
Real, Panteão dos Reis, Panteão dos Infantes, Salas Capitulares, Basílica e Biblioteca.
BASÍLICA DO VALE, situada a apenas 9 km do Escorial, foi escavada na montanha, a 1.350m de altitude. Sua construção e sua cruz de 150 metros de
altura destacam-se na paisagem da serra madrilena. Visitaremos o interior da Basílica para depois
contemplarmos as magníficas vistas e fazer fotos.
Nota: Esta parada será feita somente quando as
condições e atos oficiais assim o permitam.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA WAMOS, na Plaza de Oriente..

ÁVILA E SEGÓVIA

(Cidades Patrimônio da Humanidade)
Adulto
Com Tapas
Com almoço Turístico
Com almoço Típico

Sênior Criança

(+65 anos) (6-15 anos)

104$ 93$
119$ 104$
132$ 114$

77$
87$
96$

DIÁRIA (de abril a outubro)
DIÁRIA exceto terças e quintas (de novembro a
março) 09.00 h. (10 h. aprox.)
Saída de nosso Terminal, Plaza de Oriente, 8
ÁVILA: Sua grande muralha românica do século
XI circunda a cidade velha e guarda uma grande
parte de seu tesouro monumental. Neste local
nasceu Santa Teresa de Jesus, grande mística da
igreja católica. Faremos uma parada no Cerro de
Los Cuatro Postes para admirar uma das melhores vistas da cidade. Visitaremos: Catedral (exterior), 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.
Ao chegar, almoço incluso em restaurante típico,
segundo sua preferência:
Tapas: Uma porção de "tortilla" espanhola e uma
bebida.
Almoço turístico: Judiones de la Granja (uma variedade de feijão branco), Carne Guisada à Segoviana
com Guarnição, Sobremesa, Vinho e Água Mineral.
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 e o Alcázar, o castelo mais espetacular do país.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA WAMOS, na Plaza de Oriente..

ARANJUEZ
Adulto
Meia jornada

72$

Sênior

Criança

62$

51$

(+65 anos) (6-15 anos)

TERÇAS e QUINTAS
(de abril a outubro) (15.00 h.) (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.
Visitaremos: Palácio Real e Museu de Falucas (durante o mês de outubro, em virtude da modificação
dos horários do Museu, não se realiza a visita ao
mesmo).
Os Jardins de Aranjuez, ao redor do palácio, são
considerados os mais belos de seu tempo e deixam
até hoje os visitantes boquiabertos.
Museu de Falucas Reais (embarcações leves, estreitas e alongadas 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.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA WAMOS, na Plaza de Oriente
.

ESPECIAL MADRI 1 DIA / 2 VISITAS
APROVEITE! preços com ótimos descontos!

Veja descrição e horários de início de cada uma de nossas excursões

Sênior Criança
Adultos (+65
anos) (+6-15 anos)

TOLEDO MANHÃ + ARANJUEZ TARDE

128$ 111$

93$

REAL MOSTEIRO DO ESCORIAL MANHÃ + BASÍLICA DEL VALLE
+ ARANJUEZ TARDE

138$ 119$

100$

PANORÂMICA MANHÃ + TOLEDO TARDE (AS TRÊS CULTURAS)

EUROPA EM SUAS MÃOS

Sem almoço
Com almoço turístico
(Bebidas à parte)
Com almoço típico

Sênior

(+65 anos) (6-15 anos)

REAL MOSTEIRO DO ESCORIAL,
BASÍLICA DO VALE E TOLEDO DAS
TRÊS CULTURAS

90$

80$

66$
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EUROPA EM SUAS MÃOS

1

Estadia em Barcelona
1º Dia: BARCELONA
Chegada ao aeroporto de Barcelona. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre
para começar a conhecer esta moderna e cosmopolita cidade.
2º Dia: BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Na parte da tarde,
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. Passaremos pelas Ramblas, 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. Tarde livre. Que tal

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO ___________
desfrutar das diversas possibilidades noturnas
que a cidade oferece?
3º Dia: BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira disposição para passear pela cidade ou fazer
uma excursão nas proximidades. Recomendamos
uma excursão opcional à imponente montanha
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, escultura românica do século XII e retorno a Barcelona,
aproximadamente às 14h30min (possibilidade de
subir a montanha em trem de cremalheira).
4º Dia: BARCELONA
Café da manhã e fim da viagem.

01/04/17 - 31/10/17
Sextas / Sábado
01/11/17 - 31/03/18
Sextas / Sábado

Opção 1
428
482
361
390

Opção 2
485
534
401
435

171

169

108
52
126
57

127
60
143
56

Supl. individual
Noite Extra
Domingo - Quintas
Supl. individual
Sextas - Sábado
Supl. Individual

Preços não válidos durante Fin de Año, Semana Sante,
Eventos e Congressos.

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax
Aeroporto /
101
Hotel ou vice-versa:

2 pax

3 pax

4 pax

50

34

37

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:

Rialto***
Barcino****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTE, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS.
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• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
• 3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em quartos
duplos com banheira e chuveiro ou só com chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.

Excursões Barcelona e arredores (abril 2017 – março 2018)
BARCELONA HIGHLIGHTS,
PANORÂMICA E PASSEIO A PÉ

BARCELONA ARTÍSTICA:
O MELHOR DE GAUDÍ

Visita de manhã

Visita de tarde

Adulto

62$

Criança

Adulto

50$

58$

(4-12 anos)

Criança

(4-12 anos)

46$

DIÁRIA exceto 25 dezembro e 1 janeiro
(Manhã 08.45 h.) (4 h. 45 min. aprox.)
Contemplaremos os diferentes contrastes que
Barcelona oferece aos seus visitantes. Via Layetana, Catedral, PASSEIO A PÉ PELO BAIRRO GÓTICO
e Plaça St. Jaume. Seguiremos ao longo do Paseo
de Isabel II para admirar o Porto e a Vila Olímpica. Subiremos a Montjuic e faremos um PASSEIO
DE TELEFÉRICO. Uma vez no topo da montanha de
Montjuic, vamos fazer uma parada em seu grande mirante, de onde se pode observar uma vista
deslumbrante de toda a cidade e do porto (um dos
marcos econômicos e sociais da cidade).
Deixando Montjuic, voltaremos a descer e, durante o percurso, poderemos ver o Estádio Olímpico,
o Palau Sant Jordi e a magnífica Torre Calatrava.
Continuaremos até o Pueblo Español, onde iremos
ver uma amostra de 117 construções típicas e oficinas de artesanato de toda a Espanha.
Passaremos pela famosa Plaza de España e Gran
Vía para finalizar o tour no centro da cidade.

DIÁRIA, exceto 11 e 24 setembro;
25 e 26 dezembro; 1, 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 Passeio de Gracia, vamos admirar alguns dos seus famosos edifícios, como as casas
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 Família
para admirar esta célebre obra que Gaudí deixou
inacabada, construída graças às contribuições e
doações particulares (visita ao exterior).
A visita ao Passeio de Gracia será feita a pé.
A ordem das visitas inclusas pode ser alterada.
Terminaremos a visita em La Predrera (Provenza,
261), no centro da cidade.

TOUR MUSEO FC BARCELONA
“CAMP NOU EXPERIENCE”

GIRONA - FIGUERES - DALI

Visita de manhã

29$

Adulto
Criança

(4-12 anos)

23$

DIÁRIA de 02 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 (1 h 30 min aprox.) NÃO É UM TOUR
COM GUIA (não inclui audioguia)
Saída Gran Vía de les Corts Catalanes, 645
A visita começa no primeiro andar do Museu,
reformado em 12 de junho de 2010, um edifício
moderno com murais interativos, audiovisuais
de grande formato, novas mesas-vitrine e uma
extensa coleção de objetos que permitirá conhecer a história do FC Barcelona e, ao mesmo tempo, compreender os valores que fazem do Barça
"muito mais que um clube". O passeio continua
com uma incrível experiência no Camp Nou, reconstruindo os passos dos jogadores que fazem
ou fizeram história, como Kubala, Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta,
entre outros. Você vai sentir de perto a paixão
"blaugrana" ao visitar as áreas mais emblemáticas do Camp Nou: o vestiário de visitantes, o túnel de acesso ao campo - neste local, você pode
apreciar a vista panorâmica de todo o estádio e
realizar o sonho de todo barcelonista: sentir-se
na pele de um jogador do Barça. O platô de televisão, a zona mista, a sala de imprensa e as
cabines de imprensa. O passeio termina no segundo andar, com emoção garantida no espaço
multimídia, uma área reformada em janeiro de
2010, que recebeu críticas e avaliações positivas
dos sócios e visitantes. O tempo recomendado
para a visita é de aproximadamente uma hora
e meia.
Por razões estruturais, em virtude do grande número de escadas encontradas durante o percurso, a Camp Nou Experience não é adaptada para
deficientes físicos.

94$

Criança

(0-7 anos)

Gratis

DIÁRIA 01/04-12/11, excepto segundas
13/11-31/03, terças e sábados
(Manhã 08.30 h.) (11 h. 30 min. aprox.)
Saída Balmes, 5.
Excursão de dia inteiro, saindo de Barcelona, que
inclui um guia completo com informações detalhadas sobre os locais a visitar e uma série de descontos em atrações, restaurantes e lojas. Ônibus
totalmente equipados com acompanhante a bordo
para esclarecimentos e informações.
Visitaremos duas grandes cidades ao norte de
Barcelona: Figueres, que conta com o emblemático
Teatro-Museu Dalí entre suas principais atrações,
e Girona, cidade monumental com um dos mais
bem preservados bairros judeus da Europa.
Em Gerona, faremos uma visita a pé com guia para
conhecer sua história através das pequenas ruas
do centro, a Catedral e as famosas casas em tons
pastel às margens do rio.
Em Figueres, uma cidade a 30 km de Girona, visitaremos o Teatro-Museu Dalí e "Dalí Joies", que abriga
a maior coleção de arte que representa a evolução
artística de Salvador Dalí, desde suas primeiras experiências artísticas até suas criações surrealistas
e sua arte feita durante os últimos anos.

Adulto
Montserrat
Manhã 09:15 h
Subida de trem
de cremalheira
Tarde 15:00 h

Criança

(4-12 anos)

66$

51$

66$

51$

Montserrat: DIÁRIA exceto 25 dezembro e
1 janeiro (5 ½ h. aprox.)
Montserrat trem de cremalheira:
DIÁRIA (de abril a outubro)
TERÇAS, QUINTAS e SÁBADOS
(de novembro a março).
Excepto 11 setembro e 5 janeiro
Saída de nosso TERMINAL, Gran Vía 645,
esquina Bruc.
A montanha de Montserrat, localizada à direita do
rio Llobregat, eleva-se 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. Visitaremos a Basílica Real,
onde se encontra a Virgem Moreneta, escultura românica do século XII. 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 Montserrat e entrada
para o "Espai Audiovisual Montserrat Portes Endins".
MONTSERRAT À TARDE - subida a Montserrat em
trem de cremalheira: percorrendo as formas singulares da montanha, a viagem lhe permite desfrutar
de uma vista privilegiada em meio a um cenário espetacular.
Finalizaremos novamente na Gran Vía (Terminal da
Wamos).

VISITA COM GUIA
À SAGRADA FAMÍLIA
Adulto

44$

EUROPA EM SUAS MÃOS

Adulto

Visita de manhã

MONTSERRAT

Criança

(4-10 anos)

24$

DIÁRIA exceto 11 e 24 setembro,
25 e 26 dezembro; 1, 6 janeiro (1 ½ h. aprox)
Saída da Praça da Sagrada Familia, 3.
HORÁRIOS
Diária, em inglês e espanhol, às 12:00h e
15:00h
de 1º/04 a 31/10 Diária, em inglês e espanhol,
às 15:00h
de 1º/11 a 31/03 Consulte outros horários e
idiomas
A Sagrada Família é um dos edifícios mais visitados do mundo. Visitaremos o magnífico interior da
Basílica, cujas abóbadas atingem os setenta metros de altura. Antonio Gaudí projetou uma planta
em forma de cruz latina com cinco naves extremamente ricas em decoração e simbolismo. Visitaremos também o museu da Sagrada Família, onde
você vai poder admirar os esboços, as maquetes
em gesso e receber informações valiosas sobre a
carreira deste grande arquiteto.
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Estadia em Lisboa

EUROPA EM SUAS MÃOS

1º Dia: LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.
2º Dia: LISBOA
Café da manhã e alojamento. Lisboa é uma das cidades mais românticas da Europa. Atravessada pelo
rio Tejo e edificada sobre sete colinas, é um lugar
animado e acolhedor. Sua incrível rede de bondes,
funiculares e elevadores lhe confere um charme todo
especial que nos brinda com algumas de suas mais
belas imagens. Na parte da manhã, visita panorâmica passando pelos pontos mais importantes da capital de Portugal. Veremos o Mosteiro dos Jerônimos, a
Torre de Belém, o Monumento aos Descobridores, a
Alfama, as famosas praças do Comércio e do Rossio
- uma das praças públicas mais importantes da cidade, centro comercial de Lisboa e tradicional ponto de
encontro graças a seus antigos cafés e restaurantes.
Tarde livre. Alojamento.
3º Dia: LISBOA
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Sugerimos
fazer uma excursão opcional às belas cidades de
Sintra, Cascais e Estoril.

4º Dia: LISBOA
Café da manhã e fim da viagem.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______
Opção 1

01/04-30/06;
358
01/09-31/10:
01/07-31/08:
327
01/11-31/03/18: 305
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

220
83
73

Opção 2

Opção 3

379

406

379
327

351
341

143
90
48

268
99
89

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:
Opção 3:

Fenix Garden***
Roma***
Fenix Lisboa****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto/estação e traslado ao hotel.
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax
Aeroporto / Hotel
ou viceversa:

68

2 pax 3 pax
34

23

4 pax
25

VISITAS______________________________________________________________________________
65

• Visita Cidade (AM. Diária):
• Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Estoril
(PM. Diária)

108

• Évora e Azeitão (Terças e Sábados)
• Dia Completo (sem Almoço)
• Dia Completo (com Almoço)

138
161

• Fátima/Óbidos/Nazaré/Alcobaça/Batalha
(Diária)
• Dia Completo (com Almoço)
• Dia Completo (sem Almoço)
• Lisboa de noite. Jantar e Show de Fados
(Seg./Qua./Sex./Sáb.)

164
135
148

• Fátima (PM. Qua./Sex./Sáb. exceto no dia 12 de
cada mês).
103

Estadia em Londres
1º Dia: LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre. Possibilidade de fazer uma excursão opcional
a Londres, à City e visita a um típico “English Pub”.
2º Dia: 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 fazer ótimas
compras.
3º Dia: LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o
qual poderemos fazer excursões opcionais. Alojamento.
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4º Dia: LONDRES
Café da manhã e fim da viagem.

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______
Opção 1
01/04-12/04:
410
13/04-31/10:
474
01/11-31/03/18: 419
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

263
108
88

Opção 2
545
545
532

Opção 3
895
850
818

229
120
79

657
249
219

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:
Opção 3:

Royal National***
St. Giles***
Thistle Euston****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
•
Recepção no aeroporto de Heathrow e traslado
diurno ao hotel.
• 3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares,
com Alojamento e Café da Manhã, em quartos duplos
com banheira e chuveiro ou só com chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.

Aeroporto Heathrow/
Hotel ou vice-versa:
Aeroporto Gatwick/
Hotel ou vice-versa:
Estação / Hotel
ou vice-versa:

166

83

61

49

196

98

69

59

99

49

40

34

Suplemento noturno (06:00-22:00): 35

VISITAS E EXCURSÕES_______________________________________________
• Londres Panorâmica (exceto Qui. e Dom.)
• Castelo de Windsor.
e seus arredores (Ter./Sex.).
• Londres Histórica com cruzeiro
(Seg./Qua./Sáb.)
• Oxford, Stratford e Cotswolds (Qui.-Dom.)
• Londres Panorâmica e Castelo de Windsor
(Ter./Sex.)
• Grande tour de Londres (Seg./Qua./Sáb.)
• Canterbury e Greenwich (Sex.)
• Stonehenge e Bath (Sáb.)

52
94
98
140
136
147
140
143

A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de
hospedagem na mesma cidade. Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço pode exigir
o pagamento direto do excesso de bagagem.

Estadia em Paris
1º Dia: PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre. Alojamento.

3º Dia: PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Alojamento.
4º Dia: PARIS
Café da manhã e fim da viagem.

01/04-30/06; 01/09-31/10:
01/07-31/08:
01/11-31/03/18:
V/S/D:

Opção 1
490
408
422
604

Opção 2
525
525
452
580

305
127
102

378
139
126

Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:

Best Western Ronceray Opera***
Atlantic****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax
Aeroporto CDG /
123
Hotel ou vice-versa:
Aeropuerto ORY /
114
Hotel ou vice-versa:
Estaçåo / Hotel
96
ou vice-versa:

2 pax 3 pax
67
47

4 pax
38

62

44

38

54

38

31

VISITAS______________________________________________________________________________
• City Tour em Paris (Diária)
31
• Paris Seinorama (Diária)
104
• Paris Histórica & Notre Dame (Seg, Sex, Sáb, Dom) 97
• Visita com guia Museu Louvre (Seg, Sex, Sáb, Dom.) 88
• Iluminações (Diária)
40
• Iluminações + Cruzeiro Sena (Diária)
57
• Iluminações + Moulin Rouge (show) (Diária) 274
• Moulin Rouge (jantar+show) (Diária)
338
• Versalhes com Audioguia. Visita Livre (exceto Seg.) 86
• Versalhes (com guia) (AM) (exceto Seg.)
129
• Versalles (com guía) (PM) (Ter./Qua./Qui./Sex.)
(19/05-30/06: Qua./Qui./Sex.)
129
• Jantar Torre Eiffel e Cruzeiro (Diária)
262
• Disneyland (um dia de entrada no parque) (Diária) 157
• Londres en Eurostar (Diária)
329
• Castelos do Loire (exceto sextas)
240
• Monte Saint-Michel com almoço (Diária)
256

EUROPA EM SUAS MÃOS

2º Dia: 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, a
Bastilha (lugar simbólico da Revolução Francesa),
seus bulevares, 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.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______

A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de
hospedagem na mesma cidade. Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço pode exigir
o pagamento direto do excesso de bagagem.

Estadia em Amsterdã
1º Dia: AMSTERDÃ
Chegada ao aeroporto de Amsterdã. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre
para começar a conhecer uma das cidades mais
encantadoras da Europa.
2º Dia: 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. Destacamos o centro antigo e seus edifícios com elegantes
fachadas, a Praça Dam, rodeada de construções dos
séculos XVI e XVII, entre as quais se destaca a Antiga Prefeitura e a Igreja Nova. Passaremos também
pelo Bairro Judeu e veremos a casa de Rembrandt,
transformada em museu. 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. Sugerimos um passeio de barco
ao longo dos típicos canais.

3º Dia: AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Alojamento.
4º Dia: AMSTERDÃ
Café da manhã e fim da viagem.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______
01/04 - 31/10:
01/11 - 31/03/18:
Sex/Sáb/Dom:
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

Opção 1
594
574
699
333
137
111

Opção 2
539
434
641
288
118
96

Opção 3
531
425
631
280
115
93

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:
Opção 3:

Tulip Inn Centre***
Blue Tower****
Blue Square****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado diurno ao hotel.
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.

TRASLADOS___________________________________________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aeroporto / Hotel
257
128
86
75
(Chegadas):
Hotel / Aeroporto
220
110
73
66
(Saídas):
Estação / Hotel
148
74
49
47
ou vice-versa:
Suplemento noturno: Voos/trens com chegada
entre 22:00 e 06:00h; voos/trens com saída entre
01:00 e 09:00h: 25%

VISITAS_________________________________
• Visita Panorâmica (Diária)(09:00h)
• Volendam, Marken e Zaanse Schans
(5 hrs 1/2) (08:45 -14:45 hrs)
• Panorâmica + Volendam, Marken
e Zaanse Schans (8hr 1/2)(08:45 hrs)
• Antuérpia e Bruxelas (Ter./Qui.)
11 1/2 hrs (09:30 hrs)
• Bruges (Seg- Qua./Sex./Sáb./Dom.)
(11 hrs 1/2) (09:30 hrs)

46
89
119
144
162

A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de
hospedagem na mesma cidade. Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço pode exigir
o pagamento direto do excesso de bagagem.
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Estadia em Berlim

EUROPA EM SUAS MÃOS

1º Dia: BERLIM
Chegada ao aeroporto de Berlim. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre
para começar a conhecer a cidade.
2º Dia: BERLIM
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica. Percorreremos os lugares 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.
3º Dia: BERLIM
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Sugerimos
uma visita ao Museu Pergamon, que abriga valiosas peças históricas, entre as quais a Porta de Ishtar, um dos oito portais monumentais da muralha
interna da Babilônia, ou outros museus, como por
exemplo o Neues Museum, onde é possível admirar o mundialmente famoso busto de Nefertiti.

4º Dia: BERLIM
Café da manhã e fim da viagem.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______
01/04-30/04; 01/07-31/08:
01/05-30/06; 01/09-31/10;
01/11-31/03/18:
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

Opção 1
459
542
459

Opção 2
359
408
328

297
139
99

283
94
94

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:

Crown Plaza****
Leonardo Berlín City West****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aerop. Schönefeld /
Estação / Hotel
187
93
62
47
ou vice-versa:
Suplemento nocturno (De 22:00 a 06:00 hrs): 40

VISITAS______________________________________________________________________________
• Toda Berlim (Diária)
21
• Potsdam (Meia jornada) (Ter./Qui./Sáb./Dom.) 26
A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de
hospedagem na mesma cidade. Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço pode exigir
o pagamento direto do excesso de bagagem.

• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado diurno ao hotel.
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.
Não inclui Taxas de Estadia.

Estadia em Munique
1º Dia: MUNIQUE
Chegada ao aeroporto de Munique. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.
2º Dia: 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 e
alegre ambiente de suas famosas cervejarias.
3º Dia: MUNIQUE
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Alojamento.
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4º Dia: MUNIQUE
Café da manhã e fim da viagem.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______
01/04-31/07; 01/09-31/10:
01/08-31/08; 01/11-31/12:
01/01-31/03/18:
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

Opção 1
500
463
472

Opção 2
443
414
422

337
112
112

280
93
93

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:

Leonardo Royal****
Leonardo Múnich City Olympiapark***

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem
• Recepção no aeroporto e traslado diurno ao hotel
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro
• Visita panorâmica pela cidade

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Apto / Estação /
263
131
95
71
Hotel ou vice-versa:
Suplemento noturno (De 22:00 a 06:00 hrs): 40

VISITAS______________________________________________________________________________
• Toda Munique (Diária) (Meia jornada)
• Dachau, Campo de Concentração (Meia jornada)
(Ter./Qui./Sáb./Dom.)

21
26

A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de
hospedagem na mesma cidade.
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa;
o prestador do serviço pode exigir o pagamento direto do excesso
de bagagem.

Estadia em Frankfurt
1º Dia: FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre para
começar a conhecer esta moderna cidade alemã.

3º Dia: FRANKFURT
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma visita à cidade de
Heidelbert, situada no vale do rio Neckar, famosa
por seu centro histórico com o Castelo de Heidelberg, a grande zona de pedestres e a universidade
mais antiga do país. A ponte de Karl Theodor também é digna de destaque.

01/04-31/10:
01/11-31/03/18:
Viernes/Lunes:
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aerop. / Estação
200
100
67
57
Hotel ou vice-versa:
Suplemento noturno (De 22:00 a 06:00h): 40

268
115
89

VISITAS______________________________________________________________________________

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:

TRASLADOS____________________________________________________________________

Opção 1
506
516
454

Hamburger Hof ****

61
170

• Visita Frankfurt (Diária)
• Heidelberg (Diária)

A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de
hospedagem na mesma cidade.
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa;
o prestador do serviço pode exigir o pagamento direto do excesso
de bagagem.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem
• Recepção no aeroporto e traslado diurno ao hotel
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.

EUROPA EM SUAS MÃOS

2º Dia: FRANKFURT
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã,
visita panorâmica à cidade, capital financeira da
Alemanha e cidade natal de Goethe. Destacamos
a Catedral, a Igreja de São Paulo - a Paulskirche, o
Auditório, a casa natal de Goethe, etc. Restante do
dia livre. À noite, sugerimos uma panorâmica para
contemplar o famoso “skyline” da cidade.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______

4º Dia: FRANKFURT
Café da manhã e fim da viagem.

Estadia em Praga
1º Dia: PRAGA
Chegada ao aeroporto de Praga. Recepção, traslado ao hotel e alojamento.

Municipal e as diferentes colunatas. A visita inclui um
almoço com pratos típicos checos em um restaurante do centro. Retorno a Praga e alojamento.

4º Dia: PRAGA
Café da manhã e fim da viagem.

2º Dia: PRAGA
Café da manhã. 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.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______

TRASLADOS____________________________________________________________________

3º Dia: PRAGA
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Sugerimos
uma visita opcional a Karlovy Vary. Suas fontes termais naturais são conhecidas e apreciadas desde os
tempos antigos e, na época do império Austro-Húngaro, adquiriu seu aspecto atual, com majestosos
balneários e palácios. A visita está organizada como
um percurso pelo centro histórico ao longo do rio
Teplá, incluindo o lendário Grandhotel Pupp, o Teatro

01/04-30/06;
01/09-31/10:
01/07-31/08:
01/11-31/03/18:
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

Opção 1

Opção 2

Opção 3

263

266

387

240
193
152
63
51

227
208
155
64
52

330
252
252
104
84

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:
Opção 3:

Prague Center***
Park Hotel****
Clarion Old Town****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.

Aeroporto /
Hotel ou vice-versa:
Estación / Hotel
o vice-versa:

1 pax

2 pax 3 pax

4 pax

64

33

22

22

38

19

13

16

VISITAS______________________________________________________________________________
• Visita panorâmica a pé (Seg./Qui./Sáb.)
• Visita ao castelo (Ter./Sex.)
• Karlovy Vary (inclui almoço)
(Qua./Sáb./Dom.) Dia completo
• Teatro Negro com cruzeiro (em temporada)
(Diária)

30
57
98
72

A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de
hospedagem na mesma cidade.
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa;
o prestador do serviço pode exigir o pagamento direto do excesso
de bagagem.
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Estadia em Roma

EUROPA EM SUAS MÃOS

1º Dia: ROMA
Chegada ao aeroporto de Roma. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma
Barroca”, durante a qual você poderá descobrir as
fontes e praças mais importantes da cidade.
2º Dia: 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.
3º Dia: ROMA
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Alojamento.
4º Dia: ROMA
Café da manhã e fim da viagem.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______
01/04-30/06;
01/09-31/10:
01/07-31/08:
01/11-31/03/18:
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

Opção 1
438

Opção 2
443

Opção 3
577

323
455

323
319

401
387

116
111
39

180
113
60

143
157
48

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:
Opção 3:

San Remo ***
Windrose***
Diana****

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aeroporto Fiumicino
ou Ciampino / Hotel
88
44
29
29
ou vice-versa:
Estação / Hotel
54
27
18
16
ou vice-versa:
Porto / Hotel
259
129
86
80
ou vice-versa:
Porto / Aeroporto
252
126
84
77
Fiumicino ou vice-versa:
Suplemento noturno: Voos/trens com chegada
entre 20:00 e 07:00h; voos/trens com saída entre
23:00 e 10:00h: 20%.

VISITAS______________________________________________________________________________

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado diurno ao hotel.
• 3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares,
com Alojamento e Café da Manhã, em quartos duplos
com banheira e chuveiro ou só com chuveiro.
•
Visita panorâmica na cidade buscando os
passageiros no hotel (serviço de pick-up).
Não inclui taxas de estadia.

• Coliseu, Fórum romano e Colina palatina (PM)(Seg./Sáb.) 71
• Museus Vaticanos, Capela Sistina e Basílica
de São Pedro (AM) (08:30h)(Exceto domingos). 90
• Basílicas e catacumbas (PM) (14:00h) NOV-MAR
71
(Sex./Sáb.) ABR-OUT (Seg./Ter./Sex./Sáb.).
• Roma Iluminada (SEM PICK-UP NO HOTEL (20:00h).
NOV-MAR (Qui./Sex./Sáb./Dom.) ABR-OUT (Diária) 64
• Roma iluminada com jantar (Diária) (18-18:30h) 125
• Descobrindo Roma (AM) (09:30h) ABR-OUT (Diária)
NOV-MAR- (Ter./Qui./Sáb./Dom.) COM PICK-UP NO HOTEL 50

Estadia em Florença
1º Dia: FLORENÇA
Chegada ao aeroporto de Florença. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.
2º Dia: 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, a famosa 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.
Sugerimos uma visita ao Museu da Academia, onde
é possível contemplar o famoso “David” de Michelangelo e a capela dos Médici. Alojamento.
3º Dia: FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar explorando a Cidade da Arte, visitar um dos
numerosos museus da cidade ou aproveitar para
fazer compras nos típicos mercados da Palha ou
de San Lorenzo.
4º Dia: FLORENÇA
Café da manhã e fim da viagem.
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PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______
01/04-30/06
01/09-31/10:
01/07-31/08:
01/11-31/03/18:
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

Opção 1

Opção 2

Opção 3

534
330
341

589
506
389

608
608
404

287
136
96

204
154
68

185
160
62

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:
Opção 3:

Corona d’Italia***
Cellai ****
Adler Cavalieri****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto/estação (diurno) e traslado
ao hotel.
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.
• Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala
por pessoa; o prestador do serviço pode exigir o
pagamento direto do excesso de bagagem.

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aeroporto /
88
44
29
26
Hotel ou vice-versa:
Estação
Sta Mª Novella ou
Campo di Marte /
75
37
25
22
Hotel ou vice-versa:
Suplemento noturno: Voos/trens com chegada
entre 20:00 y 07:00; voos/trens com saída entre
23:00 y 10:00: 20%.

VISITAS______________________________________________________________________________
• Visita Panorâmica em Florença e Academia
(AM) (exceto Segundas, Domingos e feriados).
• Museo de Academia (AM)
(exceto Segundas, Domingos e feriados).
• Excursão a Pisa. (AM) (Seg./Qua./Sex./Dom.).
• Siena, San Gimignano e Chianti. Dia completo
NOV-MAR (Seg/Ter./Qua./Sex./Dom.)
ABR-OUT (Diária).

72
52
88
75

A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde
que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de hospedagem na mesma cidade. Nos traslados está incluso o manuseio
de uma mala por pessoa; o prestador do serviço pode exigir o pagamento direto do excesso de bagagem. Tarifas fixadas com base nas
chegadas/saídas de/para o aeroporto de Florença. Consultar suplememento para traslados de/para o aeroporto de Pisa.

Estadia em Veneza
1º Dia: VENEZA
Chegada ao aeroporto de Veneza. Assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Restante do dia livre.

3º Dia: VENEZA
Café da manhã e alojamento. Dia livre.
4º Dia: VENEZA
Café da manhã e fim da viagem.

01/04-30/06
01/09-31/10:
01/07-31/08
01/11-31/03/18:

Opção 1
719

Opção 2
669

Opção 3
669

719
383

544
563

544
563

338
20
185
113

412
15
168
137

412
15
168
137

Sup. individual:
Supl./dia Sex/Sáb:
Noite extra:
Sup. individual:

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:
Opção 3:

Montecarlo***
Amadeus ****
Principe****

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aeroporto / Hotéis
75
37
25
24
em Santa Croce:
Estação Sta. Lucia/
68
34
23
23
Hotéis em Santa Croce:
Aeroporto / Hotéis em
231
116
77
58
São Marcos ou vice-versa:
Estaçåo Sta. Lucia /
Hotéis em São Marcos
156
78
52
56
ou vice-versa:
Suplemento noturno: Voos/trens com chegada
entre 20:00 e 07:00h; voos/trens com saída entre
23:00 y 10:00: 20%.

VISITAS______________________________________________________________________________

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado diurno ao hotel
• 3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares,
com Alojamento e Café da Manhã, em quartos duplos
com banheira e chuveiro ou só com chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.
Não inclui Taxas de Estadia.

• Visita Cidade a pé (Diária) (09:00h).
38
• Passeio a pé + palácio Ducal (Diária) (09:00h). 84
• Palacio Ducal (Diária) (10:45h).
53
• Passeio de Gôndola (Diária) (12:00h).
49
• Descobrindo Veneza e Passeio de Gôndola
(Diária) (15:00).
69
• Gôndola Serenade (Noite) (Diária).
64
• Murano, Burano e Torcello. Dia completo.
(Diária).
27
• Veneza Absoluta (Diária)(09:00h).
122

EUROPA EM SUAS MÃOS

2º Dia: VENEZA
Café da manhã a visita panorâmica a pé com guia
local por esta 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. A seguir, sugerimos um
passeio opcional de gôndola ao longo dos canais
da cidade.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______

Estadia em Atenas
1º Dia: ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.
2º Dia: ATENAS
Café da manhã e alojamento. Atenas, a capital
grega, é conhecida mundialmente tanto por seu
passado histórico (berço do ocidente), como pelas
impressionantes ruínas arqueológicas que possui. Na parte da manhã, visita à cidade durante a
qual teremos 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, e 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
mariscada a preços bem convidativos. Alojamento.
3º Dia: ATENAS
Café da manhã e alojamento. Dia livre.

4º Dia: ATENAS
Café da manhã e fim da viagem.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO_______
01/04-30/04;
01/07-31/08:
01/05-30/06;
01/09-31/10
01/11-31/03/18:
Sup. individual:
Noite extra:
Sup. individual:

Opção 1
386

Opção 2
375

Opção 3
375

386

419

375

324

374

340

120
73
40

185
83
62

212
69
71

Preços não válidos durante Fim de Ano, Semana Santa,
Eventos, Feiras e Congressos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Opção 1:
Opção 2:
Opção 3:

Arethusa***
Titania****
Stanley****

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado diurno ao hotel.
•
3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou
similares, com Alojamento e Café da Manhã, em
quartos duplos com banheira e chuveiro ou só com
chuveiro.
• Visita panorâmica pela cidade.

TRASLADOS____________________________________________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aeroporto/Hotel
137 74
53
78
ou vice-versa:
Porto/Hotel ou vice-versa: 107 51
36
50
Aeroporto/Porto
160 82
55
79
ou vice-versa:
Suplemento noturno: Voos entre 21:00 e 06:00h: 44.

VISITAS______________________________________________________________________________
• Visita Panorâmica (Diária)
• Visita Panorâmica con Acrópole e Museu
(Ter.)
• Cabo Sounio (Sáb.)
• Atenas de Noite com jantar e show folclórico
• Argólida com almoço (Qui.)
• Delfos com almoço (Sex.)
• Cruzeiro de 1 dia com almoço
(Ter./Qua./Sáb./Dom.)

83
102
64
80
149
134
131

A contratação de traslados, visitas e excursões pode ser feita, desde
que, pelo menos e conjuntamente, seja solicitada uma noite de hospedagem na mesma cidade. Nos traslados está incluso o manuseio
de uma mala por pessoa; o fornecedor do serviço pode exigir o pagamento direto do excesso de bagagem.

151

152

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 elaborados
e planejados para que você conheça
melhor e de forma mais pormenorizada
os locais de interesse turístico e histórico
de cada país.
Uma opção sob medida para aqueles que
querem viajar pela Europa descobrindo
e apreciando as cidades, sem deixar de
lado as peculiaridades e a verdadeira
personalidade de cada região.
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VENEZA

FLORENÇA

ROMA

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Roma · Florença · Veneza
1º Dia: ROMA
Chegada a Roma e traslado compartilhado ao hotel. Alojamento.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: ROMA
Café da manhã no hotel. Pick-up no hotel para
a excursão a pé “Descobrindo Roma”: nessa caminhada de 3 horas você vai conhecer os locais
mais famosos da cidade. Em uma única manhã
você vai viajar por séculos de história e descobrir
as principais atrações da cidade. Começando no
Largo Argentina, visitaremos Campo de Fiori, Piazza Farnese, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di
Trevi e Praça de Espanha. Restante do dia livre.
Alojamento.

6º Dia: VENEZA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita a pé
com guia ao longo dos monumentos mais importantes (somente parte externa) da história de Veneza: Piazza San Marco com seus monumentos,
Santa Maria Formosa, Campo Santi Giovanni e
Paolo, a casa de Marco Polo e o Teatro Malibran.
Retorno a San Marco através da região de Mercerie, conexão vital entre Rialto e San Marco, e a
rua principal para fazer compras. Restante do dia
livre. Alojamento.
7º Dia: VENEZA - CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã no hotel. Traslado compartilhado
ao aeroporto. Fim da viagem.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

ROMA
VENEZA
7 dias
USD
«C»

«S»

Quarto duplo/triplo_____________________

1.120

1.330

Supl. individual__________________________

374

442

01/04-30/06 e 28/08-31/10_______

01/07-27/08____________________________
Quarto duplo/triplo_____________________

854

1.038

3º Dia: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã no hotel. Nas primeiras horas da
manhã, trem para Florença. Tarde livre. Alojamento.

Supl. individual__________________________

299

476

Quarto duplo/triplo_____________________

775

889

4º Dia: FLORENÇA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour pela
cidade, que começa com a visita panorâmica que
parte da Piazzale Michelangelo. O passeio continua através do coração de Florença até a Galeria
da Academia de Belas Artes, onde vamos admirar
o original David de Michelangelo, os inacabados
“Prisioneiros”, “San Matteo”, “Pietà de Palestrina”
e outras obras-primas. O passeio continua pelas
ruas de Florença, até chegar ao Duomo, onde o
guia vai mostrar o Campanile di Giotto, o Batistério
com as portas de ouro, incluindo a famosa Porta
del Paradiso e, finalmente, a catedral. Tarde livre.
Alojamento.

Supl. individual__________________________

286

393

Quarto duplo/triplo_____________________

1.175

1.396

Supl. individual__________________________

393

442

Quarto duplo/triplo_____________________

888

1.065

Supl. individual__________________________

265

333

5º Dia: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã no hotel. No início da manhã trem
para Veneza. Alojamento (Veneza ilha).

01/11-24/12, 03/01-24/01,
09/02-14/03____________________________

15/03-31/03____________________________

25/12-02/01 e 25/01-08/02_______

NOITES EXTRAS
Temporada

ROMA
01/04-30/06 e 30/08-31/10
01/07-29/08
01/11-31/03/18
TRASLADOS
AEROP Fiumicino ou Ciampino /
HTL ou vice-v
TREM / HTL
VENEZA
AEROP / HTL ST. CROCE ou vice-v
TREM / HTL ST. CROCE ou vice-v
AEROP/HTL S. MARC ou vice-v
TREM /HTL S. MARCO ou vice-v

Quarto
Quarto
Duplo/Triplo Individual

"C"
218
122
114

"S"
299
177
157
128

"C"
170
109
100
128

"S"
215
150
136
128

88

44

29

29

54

27
128
37
34
116
78

18
128
25
23
77
52

16
128
24
23
58
56

75
68
231
156

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

Tipo Hotel

2

ROMA

«C»

2

FLORENÇA «C»

«S»
«S»
2

VENEZA

«C»
«S»

154

Priscilla /
San Remo
Gioberti /
Cicerone
Corona
Club /
Diplomat
Ca’ D’Oro /
Carlton Capri
Carlton Grand Canal /
Principe

É possível fazer o itinerário inverso 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 aeroporto
de Fiumicino. Consultar suplemento para traslado de/ para outros
pontos.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas .

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Alojamento nos hotéis da categoria escolhida, com
alojamento e café da manhã.
• Traslado compartido de entrada em Roma com
assistência em espanhol. Para a entrega da
documentação, apresentar-se a nosso balcão das 8
às 20 horas. Fora deste horário, ou com a chegada em
Veneza, a documentação será entregue no hotel.
• Traslado de saída.
• Viagem de trem em 2ª classe (Roma-Florença e
Florença-Veneza).
• Visita “Descobrindo Roma” com guia falando espanhol e
pick-up no hotel.
• Panorâmica a pé por Florença com guia local falando
espanhol. Comparecer no ponto de partida do tour
(incorporação por conta do cliente). Entrada para a
Galleria dell’Accademia incluída (sem fila).
• Panorâmica a pé por Veneza com guia local falando
espanhol. Comparecer no ponto de partida do tour
(incorporação por conta do cliente).

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Saindo de Roma:
DIÁRIAS (Abril – Março 2018)
Saindo de Veneza (itinerário inverso):
DIÁRIAS (Abril – Março 2018)

VENEZA

PÁDUA

FLORENÇA
ASSIS
ROMA

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Itália viva (Cód. 8 dias: 387VR-17/18)
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 restante do dia
livre.

4º Dia: (Quarta) FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica
pela cidade. Passearemos por suas ruas e praças,
como a de Santa Croce, Signoria, República, a famosa Ponte Vecchio e a catedral de Santa Maria
del Fiore. Tarde livre para continuar descobrindo
esta fantástica cidade. À noite, você poderá participar opcionalmente de um jantar com música e
dança: “Noitada Fiorentina”.
5º Dia: (Quinta) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetuando uma breve pausa em Assis para visitar a
Basílica de São Francisco. A seguir, você pode des-

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”. 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. À noite, saída opcional
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 você
pode aproveitar 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, mitológica
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 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, traslado ao aeroporto e Fim da
Viagem.

MP Espc.

21$

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

VENEZA
ROMA
8 dias
USD

Baixa Temporada____________________________

730

Média Temporada___________________________

750

Alta Temporada______________________________

810

Supl. quarto individual_______________________

270

Supl. pacote MP especial____________________

90
21

Desc. Venta Antecipada____

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
Alojamento com café da manhã buffet
Guia acompanhante durante toda a viagem.
Visita com guia local em Veneza, Florença e Roma.
Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença e Roma.

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: (Terça) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã a visita panorâmica a pé nesta cidade singular, que nos levará ao impressionante
espaço monumental da Praça São Marcos. Veremos também 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 almoço e possibilidade de fazer 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. Alojamento.

frutar opcionalmente de um almoço típico italiano
(inclui bebida) em um dos hotéis mais antigos da
cidade, situado num magnífico edifício do século
XVII. Depois, retomaremos nosso itinerário para
chegar à imperial cidade de Roma. Alojamento.
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma
Barroca”.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

9
7
11
2
6
3

23
14 21 28
25
9 23 30
20
10 17 24

Out
Nov
Dez
Jan18
Fev18
Mar18

l Baixa Temporada l Média Temporada

1 8 22
12
31
14
11
11 25
l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1

VENEZA
(Mestre)

2

FLORENÇA

3

ROMA

Hotel

Albatros ****
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
/ Firenze Novoli ***
Roma Aurelia Antica ****
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PÁDUA
BOLONHA
FLORENÇA
SIENA

VENEZA

MONTEPULCIANO
ASSIS

ROMA

Cidade de início e fim do circuito.

Fantasia italiana
1º Dia: ROMA
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Chegada ao hotel e alojamento.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Saída às 7h15min de ônibus para Assis. Chegada e tempo livre para visitar esta pequena cidade
de inconfundível aspecto medieval, rodeada de
muralhas. 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, e conhecida por possuir uma
das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, lugar de celebração do “Palio delle Contrade”.
Continuação da viagem para Florença. Chegada,
recepção no hotel, jantar e alojamento.
3º Dia: FLORENÇA
Café da manhã no hotel e visita à Florença. O centro da cidade, juntamente com o campanário, o
batistério e a catedral, formam um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados,
onde se aprecia a transição da arte florentina da
época medieval até o 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 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 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
conseguiu conservar diversas provas de seu passado grandioso como antiga República Marítima e
como Cidade Universitária. Visita à parte exterior
da Piazza del Duomo, conhecida também como
“Praça dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e o Batistério. Alojamento.
4º Dia: FLORENÇA - BOLONHA - PÁDUA VENEZA
Café da manhã no hotel e, pela 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,
Palazzo Comunale, Palazzo Re Enzo, Palazzo del
Podestà e Basílica de São Petrônio. 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
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da fusão das culturas do oriente e ocidente. Jantar
e alojamento no hotel.
5º Dia: VENEZA
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo à Praça São Marcos para fazer a visita à
cidade, que inclui: Praça São Marcos, interior da
Basílica, Palácio Ducal. Tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.
6º Dia: VENEZA - MONTEPULCIANO (REGIÃO
SÍMBOLO DOS VINHOS - TOSCANA) - ROMA
Café da manhã no hotel e saída de ônibus do Piazzale Roma rumo à famosa Região Símbolo dos
Vinhos della Val di Chiana na Toscana, zona de
suaves colinas, vales e vinhedos. Montepulciano é
um precioso local medieval conhecido por seu vinho “nobile”, um tinto de fama internacional. Para
os amantes do vinho e do jazz, em julho se celebra
o Jazz & Wine Festival. Livre degustação de vinhos
e tempo para compras. Chegada a Roma na parte
da tarde. Alojamento.
7º Dia: ROMA
Café da manhã no hotel e saída pela manhã, por
volta de 7h45min/8h, para realizar a visita aos
Museus Vaticanos e à Capela Sistina. No interior
dos museus, na companhia do guia, você vai admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, das Tapeçarias e as Salas de Rafael. A visita terminará na
fantástica Capela Sistina e com a visita à Basílica
monumental. Tarde livre. Alojamento no hotel.
8º Dia: ROMA
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto.
Fim da viagem.

Início e Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

ROMA
8 dias
USD
«C»

«S»

Quarto duplo/triplo_____________________

1.241

1.734

Supl. individual__________________________

497

572

Quarto duplo/triplo_____________________

1.174

1.653

Supl. individual__________________________

526

555

Quarto duplo/triplo_____________________

1.084

1.487

Supl. individual__________________________

451

521

Saídas 26/03-29/06 e 26/08-31/10

Saídas 30/06- 25/08_________________

Saídas 05/11-11/03/18_____________

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.
O preço não inclui a Taxa de hospedagem praticada na Itália, que
deve ser paga diretamente no destino pelo cliente.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto/estação e traslado diurno ao
hotel, ida e volta.
• Visita: Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Região Símbolo dos
Vinhos, Toscana.
• Visita à Basílica de São Marcos (sem fila).
• Visita aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e São Pedro
(entrada exclusiva, sem fila).

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
NOITES EXTRAS EM ROMA_______________________________________
Temporada

01/04-30/06 e 01/09-31/10
01/07-31/08
01/11-28/12 e 03/01-22/03
29/12-02/01 e 23/03-31/03

Quarto
Duplo/
Triplo

Quarto
Individual

«c»

«s»

«c»

«s»

100
55
58
104

148
86
90
110

144
100
105
150

235
144
150
170

TRASLADOS EXTRA EM ROMA________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aeroporto Fco /Hotel:
90
45
41
30
Estação/Hotel:
62
31
27
20
Suplemento noturno e domingos: entre 20:00 e
07:00h: 38.
Voos/trens com chegada entre 20:00 e 07:00
Voos/trens com saída entre 23:00 e 10:00
Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

26
2
5
2
2
4
1
1

9 16 23 30
7 12 14 19 21 26 28
4 9 11 16 18 23 25 30
7 9 14 16 21 23 28 30
6 11 13 18 20 25 27
3 8 10 15 17 22 24 29
6 8 13 15 20 22 27 29

l Média Temporada

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
2
2

ROMA

Tipo Hotel

«C»

«S»
FLORENÇA «C»
«S»
VENEZA
«C»
«S»

Santa Costanza **** /
Rome Garden ***
Bettoja Hotel ****
Mediterráneo ****
Mediterráneo ****
Delfino (Mestre) ****
Carlton Gran Canal ****

PÁDUA
BOLONHA
FLORENÇA
SIENA

VENEZA

MONTEPULCIANO
ASSIS

ROMA
NÁPOLES
CAPRI

SORRENTO
POMPEIA

Cidade de início e fim do circuito.

Rugantino
1º Dia: ROMA
Chegada ao hotel por conta dos passageiros. Dia
livre. Alojamento.
2º Dia: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída às 7h15min para Assis.
Chegada e tempo livre para visitar esta pequena
cidade de inconfundível aspecto medieval, rodeada de muralhas. Tempo livre para almoço (não
incluso). Chegaremos a Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada por imponentes muralhas, e conhecida por possuir uma das praças
mais belas do mundo: a Piazza del Campo, lugar
de celebração do “Palio delle Contrade”. Continuação da viagem para Florença. Chegada, recepção
no hotel, jantar e alojamento.

4º Dia: FLORENÇA - BOLONHA - PÁDUA VENEZA
Café da manhã no hotel e saída para Bolonha pela
manhã. Começando pela Piazza Malpighi, chegaremos à Praça de Netuno e Piazza Maggiore, o
coração da cidade. Estas duas praças são o epicentro da vida urbana: Fonte de Netuno, Palazzo
Comunale, Palazzo Re Enzo, Palazzo del Podestà
e Basílica de São Petrônio. 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 no hotel.
5º Dia: VENEZA
Café da manhã. Traslado em barco privativo à Praça São Marcos para fazer a visita à cidade. Tarde
livre. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia: ROMA
Café da manhã no hotel e saída pela manhã, por
volta das 7h45min/8h para realizar a visita aos
Museus Vaticanos e à Capela Sistina. O guia acompanhará o grupo ao interior dos Museus. Tarde livre. Alojamento.
8º Dia: ROMA – NÁPOLES – POMPEIA – SORRENTO
Café da manhã no hotel. Ás 7 horas, saída passando pelas regiões do Lazio e Campânia. Chegada a
Nápoles e breve visita panorâmica. Tempo para fazer algumas fotografias e, em seguida, retorno para
Mergellina. O almoço será servido em um hotel de
primeira classe em Ercolano. Depois do almoço,
seguiremos para Pompeia. Visita às inquietantes
ruínas da cidade romana. Após a visita, a viagem
continua ao longo da Costa de Sorrento, chegando
a Sorrento na hora do jantar (código de vestimenta:
blazer para os homens). Alojamento no hotel.
9º Dia: SORRENTO – CAPRI – SORRENTO
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de
Sorrento para embarcar com destino a Capri. Ao
chegar, novo embarque em Marina Grande para
visitar a Gruta Azul (se as condições atmosféricas
permitirem). Retorno a Marina Grande e traslado
a Capri ou a Anacapri para o almoço. Tempo livre
e traslado para o porto na parte da tarde, para o
retorno. Alojamento no hotel.
10º Dia: SORRENTO – ROMA
Café da manhã. Tempo livre. À tarde, saída para
Roma. Chegada e alojamento no hotel.
11º Dia: ROMA
Café da manhã no hotel. Dia livre. Fim da Viagem.

NOITES EXTRAS
Temporada

ROMA
01/04-30/06 e 01/09-31/10
01/07-31/08
01/11-28/12 e 03/01-22/03/18
29/12-02/01 e 23/03-31/03/18

Quarto
Quarto
Duplo/Triplo Individual

"C"
100
55
58
104

"S"
148
86
90
110

"C"
144
100
105
150

"S"
235
144
150
170

TRASLADOS EXTRA EM ROMA________________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
Aeroporto Fco /Hotel:
90
45
41
30
Estação/Hotel:
62
31
27
20
Supl. noturno e domingos: entre 20:00 e 07:00h: 38.
Voos/trens com chegada entre 20:00 e 07:00
Voos/trens com saída entre 23:00 e 10:00

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

Início e Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

ROMA
11 dias
USD
«C»

«S»

Quarto duplo/triplo_____________________

1.905

2.425

Supl. individual__________________________

673

780

Quarto duplo/triplo_____________________

1.833

2.341

Supl. individual__________________________

660

766

Quarto duplo/triplo_____________________

1.671

2.105

Supl. individual__________________________

620

732

02/04-25/06 e 27/08-29/10_______

30/06-25/08____________________________

05/11-11/03____________________________

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: FLORENÇA
Café da manhã no hotel e visita à magnífica Florença. O centro da cidade, junto com o campanário, o
batistério e a catedral, formam um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados.
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 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 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 conseguiu conservar inúmeras provas de seu
passado grandioso como antiga República Marítima e como Cidade Universitária. Visita à parte exterior da Piazza del Campo, também conhecida como
“Campo dos Milagres”. Alojamento.

6º Dia: VENEZA - MONTEPULCIANO (REGIÃO
SÍMBOLO DOS VINHOS - TOSCANA) - ROMA
Café da manhã no hotel e saída de ônibus do Piazzale Roma rumo à Região Símbolo dos Vinhos della
Val di Chiana na Toscana. Visita a uma cidade de autêntico interesse histórico e artístico: Montepulciano.
Livre degustação de vinhos e tempo para compras.
Chegada a Roma na parte da tarde. Alojamento.

O preço não inclui a Taxa de hospedagem praticada na Itália, que
deve ser paga diretamente no destino pelo cliente.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Recepção no Aerop/Estação diurna.
• Seguro de assistência em viagem.
• Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Região Símbolo dos
Vinhos - Toscana.
• Visita à basílica de São Marcos, sem fila.
• Visita aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e São Pedro
(entrada exclusiva, sem fila).
• Visita a Pompeia com entrada, sem fila.
• Visita à Gruta Azul em Capri.
• 8 refeições.
• Em temporada baixa (nov-mar) o dia do circuito trocar o
seu itinerário, por favor verifique com operação.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

26
2
5
2
2
4
1
1

9 16 23 30
7 12 14 19 21 26 28
4 9 11 16 18 23 25 30
7 9 14 16 21 23 28 30
6 11 13 18 20 25 27
3 8 10 15 17 22 24 29
6 8 13 15 20 22 27 29

l Média Temporada

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

4
2
2
2

ROMA

Tipo Hotel

«C»

«S»
FLORENÇA «C»
«S»
VENEZA
«C»
«S»
SORRENTO «C»
«S»

Rome Garden *** /
Santa Costanza ****
Bettoja Hotel ****
Mediterráneo ****
Mediterráneo ****
Delfino (Mestre) ****
Carlton Gran Canal ****
Villa María ***
Michelangelo ****

157

LAGO MAGGIORE
COMO
MILÃO

VENEZA

TURIM
GÊNOVA
SANTA
MARGARITA
LIGURE

RAPALLO
PORTOFINO
PISA
SAN GIMIGNANO

FLORENÇA
REGIÃO
DE CHIANTI
SIENA

ROMA

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Itália Secreta: Lagos, Toscana e Veneza

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Sábado) INÍCIO DA VIAGEM - MILÃO COMO
Ao chegar, dependendo do seu horário de voo,
possível traslado para o centro da cidade de Milão,
onde terá tempo livre. Partida para Como e traslado para nosso hotel. Alojamento.
2º Dia: (Domingo) LAGO DE COMO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. Passeio panorâmico pela cidade de
Como, localizada às margens do lago. Durante nossa visita com guia, veremos as muralhas da cidade. Em seguida, iremos para Varenna, povoação de
origem romana. Tempo livre. Depois, viajaremos de
ferry para Bellagio, a pérola do lago por sua posição
no topo do promontório que separa os dois ramos
do lago. Almoço e tempo livre. Saída em ferry para
Menaggio, do outro lado do lago, para depois seguir
para o lago Maggiore. Jantar e alojamento.
3º Dia: (Segunda) LAGO MAGGIORE
Café da manhã. Conheceremos as Ilhas Borromeu,
navegando em direção ao centro do lago. Na primeira ilha, Isola Bella, vamos conhecer o famoso
Palazzo Borromeo, construído em 1670. Em seguida, navegaremos até a Isola dei Pescatori, onde
você vai poder passear entre as casas antigas com
varandas de madeira e monumentais portas de
granito. Almoço. Finalmente chegaremos à Isola
Madre, no centro do Golfo Borromeu. O protagonista
absoluto do local é o jardim botânico. Alojamento.
4º Dia: (Terça) LAGO MAGGIORE - TURIM - GÊNOVA
Café da manhã. Saída para Turim, capital do Piemonte. Ao chegar, faremos a visita panorâmica.
Tempo livre. Em seguida, iremos para a região da
Ligúria. Chegaremos a Gênova, capital da região.
Visita panorâmica pela cidade. Jantar e alojamento.
5º Dia: (Quarta) GÊNOVA - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - PISA
Café da manhã. Na parte da manhã, chegaremos à
comuna de Rapallo, onde subiremos a bordo de um
barco que seguirá ao longo da costa até Portofino.
Tempo livre e saída de barco para Santa Margherita
Ligure. Tempo livre. Volta para Rapallo, de onde seguiremos para Pisa. Tempo livre. Jantar e alojamento.
6º Dia: (Quinta) PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Na parte da manhã, seguiremos
para Florença, capital da Toscana, onde vamos fazer a visita panorâmica.
7º Dia: (Sexta) FLORENÇA - SIENA - REGIÃO DO
CHIANTI - SAN GIMIGNANO - FLORENÇA
Café da manhã. Começaremos por Siena, uma
verdadeira joia requintada da Idade Média, com
edifícios construídos no século XIII perfeitamente preservados. Faremos a visita panorâmica em
Siena. Seguiremos para a região do Chianti. Iremos para um dos castelos do Chianti, onde vamos
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saborear um almoço toscano típico, acompanhado
de uma degustação de vinhos. Continuação para
San Gimignano, cidade medieval. Tempo livre. Retorno a Florença. Jantar e alojamento.
8º Dia: (Sábado) FLORENÇA / VENEZA
Café da manhã. Deixando Florença, vamos atravessar a cordilheira dos Apeninos, coluna dorsal
da Itália e, através das terras da Emilia Romagna, chegaremos a Véneto. Ao chegar, subiremos
a bordo de um barco privativo que nos levará ao
coração da singular cidade de Veneza através do
Canal da Giudecca. Após o desembarque, restante
do dia livre. Tarde livre ou possibilidade (opc.) de
dar um passeio de gôndola pelos belos recantos
da cidade. Alojamento na região de Véneto.
9º Dia: (Domingo) VENEZA / FIM DA VIAGEM
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado e
traslado ao aeroporto para embarcar no voo rumo
a sua cidade de destino. Fim de nossos serviços.
extensão roma
9º Dia: (Domingo) VENEZA / ROMA
Café da manhã.Tempo livre até o horário indicado e traslado à estação ferroviária para embarcar
num trem de alta velocidade em direção a Roma.
Ao chegar, traslado ao hotel. Dependendo o horário de seu trem, possível tempo livre. Alojamento.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

HOTÉIS EM VENEZA MESTRE
Baixa Temporada____________________________
Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual Baixa T.____________
Supl. quarto individual Alta T.______________
HOTÉIS EM VENEZA ILHA
Baixa Temporada____________________________
Alta Temporada______________________________
Supl. quarto individual Baixa T.____________
Supl. quarto individual Alta T._ ____________

11º Dia: (Terça) ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado para embarcar em seu voo. Fim de nossos
serviços.

1.730

1.834
403
457

2.006

2.173
484
606

Consulte suplementos a partir de aeroportos secundários e/
ou periféricos em nossas informações adicionais.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado sem
variar o conteúdo das visitas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA _______________________________
Mai
Jun
Jul

20
3 10 17 24
1 8 15 22 29

l Baixa Temporada

10º Dia: (Segunda) ROMA
Café da manhã. Pela manhã faremos uma interessante visita panorâmica. Restante do dia livre ou
possibilidade de fazer uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela Sistina e Basílica de
São Pedro. Tarde livre para continuar explorando
a cidade. Possibilidade de visitar opcionalmente a
Roma barroca. Alojamento.

MILÃO
VENEZA
9 dias
USD

Ago
Set
Out

5 12 19 26
2 9 16 23 30
7

l Alta Temporada

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Ida/volta - principais aeroportos*.
• 8/10 noites de alojamento, sendo 1 noite em Como, 2 no
Lago Maggiore, 1 em Gênova, 1 em Pisa, 2 em Florença
e 1 em Veneza (e 2 noites em Roma para clientes com
extensão).
• Visita com guia local em Como, excursão às Ilhas
Borromeu (inclui entradas), Turim, Gênova, Florença,
Siena (entrada à catedral inclusa).
• Ferry Varenna - Bellagio, Ferry Bellagio - Menaggio,
Barco Rapallo - Portofino – Santa Margherita Ligure
- Rapallo, Degustação vinho Chianti em um castelo do
Chianti e Barco privativo para Veneza.
• Durante a extensão de Roma: Visita panorâmica Roma.
• Café da manhã diário e 9 refeições.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

EXTENSÃO ROMA__________________________________________________________

2
2

Temporada única

Roma............................................

515

Ao reservar noite extra em Roma, será aplicado um suplemento
ao traslado de chegada/saída.

NOITES EXTRAS____________________________________________________________
Milão
Roma

Quarto Duplo/Triplo

Quarto Individual

301
301

261
241

COMO
LAGO
MAGGIORE

1

GÊNOVA

2
2

PISA
FLORENÇA

2

VENEZA

2

ROMA

Hotel

Hotel Como / Hotel Cruise
Hotel Dino / Hotel Simplon
Starhotel President /
Holiday Inn Genova
Grand Hotel Duomo
Nilhotel / Villa Gab. D’Annunzio
NH Laguna Palace /
Hotel Plaza / Hotel Principe /
Hotel Residenza Cannaregio
NH Vila Carpegna /
Hotel Barceló Aran Mantegna

ROMA

NÁPOLES
SORRENTO
CAPRI
PAESTUM

Cidade de início do circuito.

VESÚVIO
POMPEIA
SALERNO
GRUTAS DE
PERTOSA
COSTA
AMALFITANA

Cidade de fim do circuito.

Roma · Nápoles · Costa Amalfitana
1º Dia: (Domingo) ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Dependendo de
seu horário de voo, possível tempo livre. Alojamento.
2º Dia: (Segunda) ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica. Vamos passar
ao longo das margens do Tibre, Avenida do Fórum,
Piazza Venezia, Coliseu, Circus Maximus, Trastevere.
Restante do dia livre ou possibilidade de fazer uma
visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela
Sistina e Basílica de São Pedro, a mais importante
igreja católica do mundo. Tarde livre para continuar
passeando pela cidade. Possibilidade de visitar opcionalmente a Roma barroca. Alojamento.

4º Dia: (Quarta) NÁPOLES
Café da manhã. Pela manhã faremos um passeio a
pé com um guia local pelo centro histórico da cidade.
Seguiremos para a Capela de Sansevero, que possui
muitos objetos misteriosos e reproduções simbólicas relacionadas com a vida extraordinária de Raimondo di Sangro. Finalmente, visita à catedral da
Assunção, também conhecida como catedral de São
Januário, uma construção de estilo gótico dedicada
ao padroeiro da cidade, San Gennaro, mártir que faleceu por causa de sua fé e cujo sangue é mantido
em um recipiente hermético. Almoço. Tarde livre ou
possibilidade (opc.) de visitar o Museu Arqueológico
Nacional, um dos mais importantes museus arqueológicos do mundo, com uma rica coleção de obras
da civilização greco-romana. Retorno ao hotel. Alojamento.
5º Dia: (Quinta) NÁPOLES - CAPRI / SORRENTO
Café da manhã. Manhã livre ou possibilidade (opc.)
de fazer uma excursão paradisíaca à ilha de Capri.
Ao chegar, visitaremos: Capri, Anacapri e se o tempo permitir, conheceremos uma das muitas grutas
que cercam a ilha. Almoço (apenas com Suplemento
Europa Plus) e tempo livre na ilha. Na parte da tarde
seguiremos para Sorrento. Ao chegar, traslado ao
hotel. Jantar e alojamento.
6º Dia: (Sexta) SORRENTO - COSTA AMALFITANA
- SALERNO
Café da manhã. Visita panorâmica em Sorrento. Continuação ao longo da costa Amalfitana até Positano,

7º Dia: (Sábado) SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - NÁPOLES
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar
as famosas Grutas do Anjo de Pertosa. O passeio
consiste numa pequena travessia de barco e uma
caminhada (recomenda-se levar um casaco e usar
calçados confortáveis), onde podemos ver todas as
formações de estalactites e estalagmites que as
tornam únicas. Continuação para Paestum (Pesto)
e visita ao sítio arqueológico onde se destacam três
dos templos dóricos do século V a.C. mais preservados do mundo. Almoço. Continuação para Nápoles.
Alojamento.
8º Dia: (Domingo) NÁPOLES OU ROMA - FIM DA
VIAGEM
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado e
traslado ao aeroporto de Roma ou de Nápoles (o que
for mais conveniente) para embarcar no voo rumo a
sua cidade de destino. Fim de nossos serviços. (O
voo de volta de Roma deve ser reservado a partir
das 15 horas)*.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

ROMA
NÁPOLES/ROMA
8 DIAS
USD

Baixa Temporada________________________
Média Temporada_______________________
Alta Temporada__________________________

1.380

Supl. quarto individual Baixa T._________
Supl. quarto individual Média T._________
Supl. quarto individual Alta T.___________

1.485
1.653
196
196
257

Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado sem
variar o conteúdo das visitas.
Consulte suplementos a partir de aeroportos secundários e/
ou periféricos.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Todos os traslados fora das datas de chegada e saída do
circuito ou que não sejam para as noites extras (até um
máximo de 3) reservadas pela Wamos, não estão inclusos.
Se você precisar de um traslado, o mesmo será orçado
mediante solicitação.

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: (Terça) ROMA - POMPEIA - VESÚVIO NÁPOLES
Café da manhã. Na parte da manhã, seguiremos
para a região da Campânia, onde iremos visitar a
cidade de Pompeia. Faremos um tour com um guia
especializado que vai percorrer conosco o que há de
melhor no sítio arqueológico. Depois, iremos para o
Vesúvio para fazer sua visita. Almoço gourmet especial nas encostas do vulcão. Após o almoço, seguiremos para Nápoles. Ao chegar, faremos um circuito
panorâmico pela capital, começando pela colina do
Vomero, descendo até o passeio marítimo para ver o
porto e percorrer o centro histórico da cidade. Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

de onde seguiremos de barco até Amalfi, famosa por
sua catedral e pela produção de limoncello, licor típico da região. Continuação rumo à segunda cidade
mais importante da Campânia: Salerno, e visita panorâmica com guia local, durante a qual poderemos
apreciar lugares incríveis, como o Castelo, a igreja
de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a catedral de
San Matteo. Jantar. Alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Ida/volta - principais aeroportos*.
• 7 noites de alojamento, sendo 2 noites em Roma, 3 em
Nápoles, 1 em Sorrento e 1 em Salerno.
• Visita com guia local em Roma, Pompeia (inclui
entradas), Vesúvio (inclui entradas), Nápoles, Nápoles
Histórica (inclui entradas), Sorrento, Excursão pela
Costa Amalfitana, Salerno, Paestum (inclui entradas),
Entrada às Grutas de Pertosa.
• Café da manhã diário e 6 refeições.
* No caso de Roma, Nápoles e Costa Amalfitana, o traslado
de saída da cidade de Nápoles presta-se a vôos que
partem após as 15 horas e e dirige-se diretamente ao
aeroporto de Fiumicino, sem entrar na cidade para deixar
passageiros. Independentemente da hora de partida do
voo, o traslado é feito em um grupo único para todos
os passageiros, portanto, não é recomendável reservar
um voo de noite, para evitar passar muitas horas no
aeroporto. Para os clientes que têm noite extra em
Nápoles, não há traslado até Roma caso tenham voos
partindo desta cidade; só há traslado de saída para os
voos que partem de Nápoles.

DATAS DE INÍCIO (2017) ____________________________________________
Mai
Jun
Jul

SUPLEMENTO EUROPA PLUS__________________________________
216

Preço por pessoa.......................
INCLUI:
• 2 Excursões Opcionais:

Museu Arqueológico Nacional de Nápoles (inclui entradas).
Excursão a Capri (Inclui barco Nápoles-Capri-Sorrento).
• 1 almuerzo (señalado con el color naranja)•

Roma
Nápoles

Quarto Duplo/Triplo

Quarto Individual

301
194

241
143

Ago
Set
Out

6 13 20 27
3 10 17 24
1

l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
3

NOITES EXTRAS____________________________________________________________

28
4 11 18 25
2 9 16 23 30

1
1

Hotel

NH Vila Carpegna /
Hotel Barceló Aran Mantegna
NÁPOLES
NH Ambassador
Cesare Augusto /
SORRENTO Hotel Michelangelo /
La Residenza
Grand Hotel Salerno /
SALERNO
Novotel Salerno
ROMA

159

BARLETTA
TRANI
CASTEL
DEL MONTE

BARI ALBEROBELLO
MARTINA FRANCA
OSTUNI

MATERA
TARENTO

CASTELLO MONACI
LECCE
OTRANTO

GALLIPOLI

SANTA MARIA
DI LEUCA

Cidade de início e fim do circuito.

Puglia, tesouros do sul da Itália

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Sábado) INÍCIO DA VIAGEM - BARI
Chegada a Bari e traslado ao hotel. Dependendo
de seu horário de voo, possível tempo livre. Jantar
e alojamento.
2º Dia: (Domingo) BARI
Café da manhã. De manhã, visita panorâmica em
Bari, uma das cidades mais interessantes e bem
preservadas do sul da Itália. Bari conserva o charme das cidades que conseguiram combinar o passado e o presente. Localizada às margens do Adriático, no calcanhar da bota da Itália, é uma cidade
de contrastes com um passado romano, bizantino
e sarraceno. Durante o passeio pelo centro histórico com o nosso guia local, vamos conhecer: a
parte antiga da cidade, com suas ruas medievais,
a Basílica de São Nicolau (o melhor exemplo de
arquitetura românica da cidade), o Castelo Suábia
(Normanno Svevo), do século XIII, a catedral de
San Sabino, com origens bizantinas etc. Almoço
em restaurante tradicional. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia: (Segunda) BARI - EXCURSÃO AO VALE DE
ITRIA: ALBEROBELLO E MARTINA FRANCA
Café da manhã. Hoje vamos entrar no Vale de Itria,
território dos “trulli”, construções de forma cilíndrica, pintadas de branco e encimadas por telhados cônicos de pedra cinza. De todo o território,
a cidade de Alberobello é considerada a capital
dos Trulli, com mais de 1.400 cones de pedra dos
20.000 que ainda restam na região. Após chegar
ao local, faremos uma visita com guia que começa com um terraço de onde é possível admirar
uma vista única do antigo Rione Monti, para, em
seguida, descer ao centro histórico, onde você
vai conhecer o interior de um dos Trulli. Veremos
também o Trullo Siamês, os símbolos pagãos e a
igreja Trullo, dedicada a Santo Antônio de Pádua.
Almoço tradicional em uma autêntica masseria de
Puglia. Vamos continuar nossa viagem até a cidade de Martina Franca, construída sobre uma colina e com seu centro histórico rodeado de muralhas. Daremos início a nossa visita panorâmica na
Piazza XX Settembre e, passando através do arco
de Santo Stefano, chegaremos à Piazza Roma, a
partir de onde daremos um passeio por suas ruelas, conhecendo a Prefeitura, o antigo Palácio Ducal, e inúmeros palácios e edifícios barrocos que
pontilham a cidade velha, incluindo a catedral de
Santa Martina. Retorno para Bari e traslado para o
nosso hotel. Alojamento.
4º Dia: (Terça) – BARI - OSTUNI - CASTELLO
MONACI - LECCE
Café da manhã. Partida para Ostuni, uma pitoresca aldeia de planta circular, conhecida como a “cidade branca” graças a seus edifícios caiados de
branco. Tempo livre para visitar o centro histórico
com sua estrutura medieval preservada. Continuação da viagem até Castello Monaci. Começamos
a visita pelas áreas de vinificação da Cantina, em
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seguida, passaremos pelas vinhas de Malvasia
Nera di Lecce e de Primitivo. Seguiremos para
Lecce, conhecida como a “Florença do Sul”, considerada uma joia do barroco italiano. Ao chegar,
visita panorâmica: catedral, basílica de Santa Croce com a sua deslumbrante fachada, as principais
ruas do centro antigo e as ruínas do anfiteatro romano. Traslado ao hotel. Jantar e alojamento.
5º Dia: (Quarta) LECCE - EXCURSÃO A OTRANTO,
SANTA MARIA DI LEUCA E GALLIPOLI
Café da manhã. Saída para Otranto. Tempo livre e
continuação para Santa Maria di Leuca, no extremo sul de Salento, que impressiona a todos com
suas cores e o silêncio profundo que circunda a
igreja. Tempo livre e continuação para Gallipoli,
uma cidade cujo passado grego é evidente. Localizada na parte que corresponde ao calcanhar da
bota no mapa da Itália. Durante seu tempo livre,
você poderá conhecer: a fonte Helênica, a igreja de Canneto, o castelo Aragonês, a catedral de
Sant’Agata, etc. Retorno para Lecce. Jantar e alojamento.
6º Dia: (Quinta) LECCE - TARANTO - MATERA
Café da manhã. Hoje iremos para Taranto. Vamos
continuar nossa viagem até chegar a Matera, ou
“cidade de pedra”, um lugar único, sem abordagem arquitetônica, o que deu origem a uma verdadeira obra de arte monumental. Após a chegada à
cidade, faremos uma visita panorâmica aos famosos Sassi, complexo de casas esculpidas na rocha.
Jantar e alojamento.
7º Dia: (Sexta) MATERA - CASTEL DEL MONTE BARLETTA - TRANI - BARI
Café da manhã e saída para Andria, onde visitaremos o famoso Castel del Monte, um dos lugares
mais misteriosos do sul da Itália. Trata-se de uma
enorme fortaleza situada a 540 metros de altitude, visível por quilômetros em todas as direções,
construída por ordem de Frederico II. Todo o edifício revela uma obsessão pela harmonia matemática, e, em particular, o número oito. Sua posição
foi estudada para criar determinadas simetrias de
luz durante o solstício e equinócio, originando uma
simbologia que fascina, há séculos, os estudiosos.
Após a visita, seguiremos para Barletta, rica em
história e monumentos, como a Basílica do Santo
Sepulcro, a catedral de Santa Maria Maggiore, o
imponente castelo, etc. Tempo livre. Na parte da
tarde continuamos para Trani, a “pérola do Adriático”, onde se destaca a catedral de San Nicola
Pellegrino, construída à beira-mar, com uma arquitetura românica espetacular. Tempo livre. Por
último, chegada a Bari. Jantar. Alojamento.
8º Dia: (Sábado) BARI - FIM DA VIAGEM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto internacional. Fim de nossos serviços.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

BARI
8 dias
USD

1.571

Baixa Temporada____________________________
Alta Temporada______________________________

1.720
241

Supl. quarto individual_______________________

Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado sem
variar o conteúdo das visitas.
Consulte suplementos a partir de aeroportos secundários e/
ou periféricos.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Todos os traslados fora das datas de chegada e saída do
circuito ou que não sejam para as noites extras (até um
máximo de 3) reservadas pela Wamos, não estão inclusos.
Se você precisar de um traslado, o mesmo será orçado
mediante solicitação.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Ida/volta - principais aeroportos*
• 7 noites de alojamento, sendo 4 noites em Bari, 2 noites
em Lecce e 1 noite em Matera.
• Visita com guia local em Bari, Alberobello, Martina
Franca, Lecce, Matera e Castel del Monte.
• Degustação de vinho em Castello Monaci.
• Café da manhã diário e 7 refeições.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA________________________________
Jun
Jul

24
15

Ago
Set

l Baixa Temporada

5 19
9 16

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

4

BARI

2

LECCE

1

MATERA

Hotel

Oriente Hotel Bari / Palace
Hotel Bari
Hotel Patria Palace / Grand Hotel
di Lecce
Hotel San Domenico Al Piano /
Hilton Garden Inn Matera

NOITES EXTRAS____________________________________________________________
Roma
Bari

Quarto Duplo/Triplo

Quarto Individual

301
209

241
147

MONREALE

PALERMO

ÉRICE
SEGESTO
AGRIGENTO

ETNA
CEFALÚ

TAORMINA
CATÂNIA

PIAZZA
ARMERINA
RAGUSA

SIRACUSA
NOTO

Cidade de início e fim do circuito.

Tour na Sicília “Barroca”
1º Dia: (Segunda) PALERMO
Chegada ao aeroporto de Palermo. Traslado ao hotel (opcional) . Alojamento no hotel.

3º Dia: (Quarta) CATÂNIA - ETNA - TAORMINA CATÂNIA
Café da manhã no hotel e saída para o monte Etna:
um vulcão ativo, o mais alto da Europa (3.345 metros): seguiremos de ônibus até o Refugio Sapienza, a 1.800 metros. Visita livre às crateras extintas,
chamadas “Crateri Silvestri”. A diversidade da flora e as paisagens lunares que podem ser vistas ao
longo do caminho são absolutamente magníficas.
Durante séculos, o vulcão criou um lugar onde natureza, história e cultura foram se unindo para dar
lugar a um cenário único no mundo. Possibilidade de subir em funicular e/ou ônibus 4x4 até os
2.800 metros. (custo aproximado € 63,00 por pax).
Seguiremos em frente para almoçar numa casa
rural aos pés do Etna, onde haverá uma degustação de vinhos e produtos típicos. Continuação
para Taormina, construída no cume da rocha do
Monte Tauro (204 metros de altitude). Tempo livre
pra fazer compras, para descobrir as românticas
ruelas da cidade ou para visitar visitar o famoso
Teatro Grego, de onde se descortina um panorama
soberbo do Etna e do mar Jônico. Retorno a Catânia. Alojamento no hotel.
4º Dia: (Quinta) CATÂNIA - SIRACUSA
Café da manhã no hotel e visita a esta maravilhosa cidade barroca e ao seu original mercado de
Peixes, com guia local. Continuação para Siracusa,
a maior cidade da antiguidade, fundada em 734733 a.C., com o nome de Syraka. Breve parada
para visitar o famoso Santuário della Madonna
delle Lacrime. Chegada ao hotel e almoço. Na parte da tarde, visita com guia local ao sítio arqueológico e à ilha de Ortigia, unida à terra firme por uma
ponte, que oferece aos visitantes as ruínas de seu
passado glorioso: O Templo de Minerva, transformado em catedral cristã; a lendária fonte Fontana
di Arethusa; o Templo di Apollo; o Teatro Grego e o
Anfiteatro Romano, situado perto da pedreira Latomia, a Orelha de Dionísio (Orecchio di Dionisio).
Alojamento no hotel.

6º Dia: (Sábado) AGRIGENTO - SEGESTA - ÉRICE
- PALERMO
Café da manhã no hotel e saída para Segesta. Visita livre ao Templo Dórico. Continuação para Érice,
um dos poucos povoados tipicamente medievais
da Sicília. Hoje é um importante Centro Internacional de Cultura Científica, daí o nome “Cidade da
Ciência”. Degustação de um doce típico à base de
amêndoas antes de ter tempo livre para passear
e visitar sua maravilhosa catedral ou “Chiesa Madre”. Almoço em restaurante. Saída para Palermo.
Alojamento no hotel.
7º Dia: (Domingo) PALERMO - MONREALE PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita com
guia local à cidade de Palermo, onde visitaremos:
a capela Palatina, a catedral de Palermo, a catedral de Monreale e seu claustro. Almoço. Tarde
livre. Alojamento no hotel.
8º Dia: PALERMO
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de
Palermo (opcional) e fim da viagem.

Início e Fim
Duração
Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo MP____________________

PALERMO
8 dias
USD

1.262

1.380
395

Quarto Duplo/Triplo PC_______________________
Suplemento Individual________________________

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Seguro de assistência em viagem.
• Meia Pensão: café da manhã nos hotéis. 6 almoços em
casas rurais, hotéis e restaurantes + 1 jantar no hotel
de Agrigento.
• Visitas locais em Palermo HD, Catânia HD, Siracusa HD,
Piazza Armerina HD e Agrigento HD.
• Degustação de vinhos e produtos típicos – degustação
de doces em Érice.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado
sem variar o conteúdo das visitas.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: (Terça) PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA
ARMERINA - CATÂNIA
Café da manhã no hotel e saída para Cefalù, uma
encantadora cidade à beira-mar, que brinda o
visitante com um maravilhoso show de luzes e
cores. Não se esqueça de visitar a maravilhosa
“Cattedrale Normanna”, que remonta a 1131 e o
“Lavatoio Medievale”. Continuação para Piazza
Armerina. Almoço em uma casa rural. Visita com
guia local à magnífica Villa Romana del Casale,
luxuosa residência localizada no coração da Sicília, exemplo importante da época romana e onde
é possível admirar os magníficos mosaicos que
representam os usos e costumes daquele tempo.
Continuação para Catânia. Alojamento no hotel.

5º Dia: (Sexta) SIRACUSA - NOTO - RAGUSA AGRIGENTO
Café da manhã no hotel. Saída para Noto, símbolo do barroco siciliano. Tempo livre para passear
pela rua principal e admirar a beleza de suas
igrejas e o convento de Santa Clara, até chegar à
catedral, destruída pelos terremotos e que ficou
ainda mais bela depois de reconstruída. Depois do
passeio em Noto, saída para Ragusa. Esta cidade
também é Patrimônio da UNESCO desde 2002 e
representa o ponto culminante do período barroco florescente na Europa. Módica, Noto, Palazzolo,
Ragusa e Scicli foram destruídas por um terrível
terremoto, em 1693, fato que alterou radicalmente
a topografia da parte leste da Sicília, pois todas as
cidades foram reconstruídas após os novos cânones do barroco tardio. Almoço em restaurante local. Tempo livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de
encanto e de história, com suas memórias medievais e seus edifícios barrocos. Continuação para
Agrigento, a “cidade mais bela dos mortais”, onde,
atualmente, ainda é possível admirar dez templos
dóricos que se elevam no vale. Visita ao “Valle dei
Templi”. Jantar e alojamento no hotel.

O PREÇO NÃO INCLUI__________________________________________________
• Traslados de chegada e saída.
• Entradas aos monumentos.
• Impostos locais a pagar diretamente nos hotéis.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

10
1
5
3

17
8
12
10

24
15 22 29
19 26
17 24 31

7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23

Ago
Set
Out

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
2
1
1

PALERMO
CATÂNIA
SIRACUSA
AGRIGENTO

Hotel

NH Palermo / Cristal Palace
NH Bellini / Nettuno
Jolly Aretusa / Panorama
Hotel dei Pini / Della Valle

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
AEROP/HTL
EST/HTL

1PAX

2PAX

3PAX

4PAX

96

48

48

36

NOITES EXTRAS NA SICÍLIA_____________________________________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

181
163

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.

161

ATENAS

KUSADASI

MYKONOS

PATMOS
RODES

SANTORINI
CRETA

Cidade de início e fim do circuito.

PAÍS POR PAÍS

Atenas e Egeu Helênico Atenas e Egeu Clássico
1º Dia: (Quinta) ATENAS
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

1º Dia: (Domingo) ATENAS
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia: (Sexta) ATENAS - MYKONOS
Café da manhã e traslado ao porto de Pireu para
embarcar no cruzeiro.

2º Dia: (Segunda) ATENAS
Café da manhã e traslado ao porto de Pireu para
embarcar no cruzeiro.

3º Dia: (Sábado) KUSADASI - PATMOS
Café da manhã a bordo. Na parte da manhã, chegada a Kusadasi, na Turquia, e tempo livre para
visitar a antiga Éfeso, um dos sítios arqueológicos
mais impressionantes do mundo. A seguir, saída
para Patmos. Chegada e tempo livre para conhecer a ilha, onde se destacam o mosteiro Ágios Ioannis Theologos, o Tesouro, com magníficos ícones
bizantinos e o mosteiro do Apocalipse. Retorno à
embarcação. Jantar e noite a bordo.

3º Dia: (Terça) KUSADASI - PATMOS
Café da manhã a bordo. Na parte da manhã, chegada a Kusadasi, na Turquia e tempo livre para
visitar a antiga Éfeso, um dos sítios arqueológicos
mais impressionantes do mundo. A seguir, saída
para Patmos. Chegada e tempo livre para conhecer a ilha, onde se destaca o mosteiro de Ágios
Ioannis Theologos. Retorno à embarcação. Jantar
e noite a bordo.

4º Dia: (Domingo) HERAKLION - SANTORINI
Café da manhã. Chegada a Heraklion, cercada
por muralhas fortificadas levantadas pelos venezianos entre os séculos XIV e XVII. Tempo livre.
Continuação da viagem para Santorini, que se caracteriza por suas igrejas com cúpulas azuis, suas
casas brancas escavadas na rocha, com portas
e janelas azuis. Retorno à embarcação. Jantar e
noite a bordo.
5º Dia: (Segunda) PIREU - ATENAS
Café da manhã e chegada ao porto de Pireu. Desembarque e traslado ao aeroporto. Fim da Viagem.

ITINERÁRIO PIREU/ATENAS
Dia
Escala
2º Dia Sex
3º Dia Sáb
4º Dia Dom
5º Dia Seg

Chegada

Pireu (Atenas)
Embarque
Mykonos (Grécia)
18:00
Kusadasi (Éfeso–Turquía) 07:00
Patmos (Grécia)*
16:00
Creta (Heraklion – Grécia) 07:00
Santorini (Grécia)*
16:30
Pireu (Atenas)
06:00

Saída
11:30
23:00
13:00
21:00
11:30
21:30
-

EXCURSÕES INCLUSAS______________________________________________
•K
 usadasi: casa da Virgem Maria e Éfeso Antiga.
•H
 eraklion: Palácio Minoico, 1ª civilização europeia.
•S
 antorini: encantador vilarejo situado no cume do
penhasco que beira a caldeira.

DATAS DE INÍCIO (CRUZEIRO 5 DIAS)___________________
Mar
Abr
Mai
Jun

10
7*
5
2

17
14
12
9

21
21
19
16

31
28
26
23 30

Jul
Ago
Set
Out

l Baixa Temporada l Média Temporada
*Operado pela embarcação Celesyial Nefeli.
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7
4
1
6

14
11
8
13

21
18
15
20

28
25
22 29
27

l Alta Temporada

ATENAS
5 dias
USD

Início e Fim
Duração

EGEU HELÊNICO

Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa T. Média T Alta T.

CAT. Descrição cabine
XF

Externa, 2 camas_____________

XD

Externa, 2 camas_____________

XB

Interna, 2 camas______________

IF

Interna, 2 camas______________

ID

Interna, 2 camas______________

IB

Interna, 2 camas _____________

1.308
1.239
1.159
1.126
1.075
1.026
874

Preço 3ª pessoa em tripla____

1.369
1.292
1.192
1.159
1.108
1.050
899

1.396
1.325
1.225
1.178
1.119
1.078
969

Supl. Quarto Sgl. Cat. XF 100% demais cat. 50%

4º Dia: (Quarta) RODES
Café da manhã a bordo. Chegada ao porto de Rodes, com sua grande riqueza histórica e artística
que faz desta ilha um dos lugares mais paradisíacos da Grécia. Tempo livre. Retorno à embarcação.
Jantar e noite a bordo.

Taxas portuárias e gorjetas: $149.
Crianças de até 15 anos dividindo cabine com 2 adultos pagam somente 479 USD + taxas e gorjetas.

5º Dia: (Quinta) HERAKLION - SANTORINI
Café da manhã. Chegada a Heraklion, capital da
mítica ilha de Creta. Tempo livre para passear pela
cidade e explorá-la. Continuação da viagem para
Santorini, uma das ilhas gregas mais populares.
Chegada e tempo livre. Retorno à embarcação.
Jantar e noite a bordo.

XF

Externa, 2 camas_____________

XD

Externa, 2 camas_____________

XB

Interna, 2 camas______________

IF

Interna, 2 camas______________

ID

Interna, 2 camas______________

IB

Interna, 2 camas______________

6º Dia: (Sexta) PIREU - ATENAS
Café da manhã e chegada ao porto de Pireu. Desembarque e traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM
ITINERÁRIO PIREU/ATENAS
Dia
Escala
2º Dia Seg
3º Dia Ter
4º Dia Qua
5º Dia Qui
6º Dia Sex

Chegada

Pireu (Atenas)
Embarque
Mykonos (Grécia)
18:00
Kusadasi (Éfeso–Turquía) 07:00
Patmos (Grécia)
16:00
Rodes (Grécia)
07:00
Creta (Grécia)
07:00
Santorini (Grécia)
16:30
Pireu (Atenas)
06:00

Saída
11:30
23:00
13:00
21:00
18:00
11:30
21:30
-

EXCURSÕES INCLUSAS______________________________________________
•K
 usadasi: casa da Virgem Maria e Éfeso Antiga.
•R
 odes: Tour medieval - Acrópole de Lindos e cidadela dos cavaleiros.
•S
 antorini: encantador vilarejo situado no cume do
penhasco que beira a caldeira.

DATAS DE INÍCIO (CRUZEIRO 6 DIAS)___________________
Mar
Abr
Mai
Jun

13
3
1
5

20
10
8
12

27
17 24
15 22 29
19 26

Jul
Ago
Set
Out

l Baixa Temporada l Média Temporada

3
7
4
2

10
14
11
9

17
21
18
16

24 31
28
25
23

l Alta Temporada

ATENAS
6 dias
USD

Início e Fim
Duração

EGEU CLÁSSICO

Preços por pessoa Quarto Duplo

Baixa T. Média T. Alta T.

CAT. Descrição cabine

1.693
1.589
1.460
1.412
1.339
1.266
1.029

1.788
1.669
1.539
1.478
1.403
1.329
1.109

Preço 3ª pessoa em tripla____
Supl. Quarto Sgl. Cat. XF 100% demais cat. 50%

1.829
1.709
1.579
1.523
1.436
1.355
1.135

Taxas portuárias e gorjetas: $197.
Crianças de até 15 anos dividindo cabine com 2 adultos pagam somente 557 USD + taxas e gorjetas.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Seguro de assistência em viagem.
•		Traslados: Aeroporto–hotel, Hotel – porto, Portoaeroporto.
•		Alojamento e café da manhã em Atenas.
•		Cruzeiro 4 e 3 noites - Pensão completa a bordo. Pacote
de bebidas ilimitado “Blue Package” durante o cruzeiro e 3
excursões em tour regular durante o cruzeiro.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1
3/4

Hotel

ATENAS
CRUZEIRO

Titania ou similar Primeira
Celestyal Olympia ou similar

Suplemento traslado noturno (por pessoa e traslado)
Voos com chegada entre 22h00 e 05h00 ou saída entre 01h00 e 08h00: 30 USD
CONDIÇÕES DE CONTRATO:
- O preço não inclui: Excursões locais não mencionadas na seção
“o preço inclui”.
- Preços não válidos para clientes de nacionalidade americana
(EUA) (incluindo Porto Rico e Panamá).
- 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 com menos de 61
dias da data de início implicam a cobrança das seguintes taxas
de cancelamento:
60-46 dias: 10%

45-31 dias: 25%

15-8 dias: 75%

Menos de 8 dias: 100%

30-16 dias: 50%

- Todos os passageiros que viajam com a companhia de navegação
Celestyal Cruises devem estar cientes dos termos e condições da
mesma.

DELFOS

ATENAS

OLÍMPIA

Cidade de início e fim do circuito.

Atenas e Grécia clássica
1º Dia: (Segunda/Quinta) ATENAS
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 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 graças à sua extraordinária acústica. Passando

4º Dia: (Quinta/Domingo) OLÍMPIA - DELFOS
Café da manhã. Visita ao antigo Estádio Olímpico
e ao museu. Na parte da tarde, saída para Patras,
atravessando a nova ponte pênsil, uma das maiores do mundo. Chegada a Delfos. Jantar e alojamento.
5º Dia: (Sexta/Segunda) DELFOS - KALAMBACA
Café da manhã. Saída para Kalambaca. Chegada.
Restante do dia livre. Jantar e alojamento.
6º Dia: (Sábado/Terça) KALAMBACA - ATENAS
Café da manhã. Visita aos mosteiros de Meteora.
Saída para Atenas com breve parada nas Termópilas. Alojamento.
7º Dia: (Domingo/Quarta) ATENAS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

ATENAS
7 dias
USD

Início e Fim
Duração

Preços por pessoa Quarto Duplo

«T»

«C»

Quarto duplo/triplo_____________________

1.099

1.219

Supl. individual__________________________

445

558

Quarto duplo/triplo_____________________

1.084

1.194

Supl. individual__________________________

456

568

01/04-31/10____________________________

01/11-31/03/18_______________________

Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado diurno ao hotel.
Alojamento com café da manhã e 3 jantares.
Visitas: Atenas, teatro de Epidauro, túmulo de
Agamenon, antigo Estádio Olímpico e Museu (Olímpia),
museu local e sitios arqueológicos (Delfos) e mosteiro
de Meteora.

PAÍS POR PAÍS

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. Restante do dia 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: Moussaka, Souvlaki e o vinho Retsina.
Sugerimos também uma visita ao porto pesqueiro,
onde você pode saborear uma ótima mariscada a
preços bem convidativos. Alojamento.

pela cidade de Náuplia, chegada a Micenas, visita
ao túmulo de Agamenon e à Porta dos Leões. Na
parte da tarde, atravessando o Peloponeso, chegada a Olímpia. Jantar e alojamento.

DATAS DE INÍCIO_________________________________________________________
SEGUNDAS (Abril - Outubro)
QUINTAS (04 de Julho a 26 de Setembro)

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
1
1

ATENAS

Tipo

«T»
«C»
OLÍMPIA
«T»
«C»
DELFOS
«T»
«C»
KALAMBACA «T»
«C»

Hotel

Arethusa (Turístico)
Titania (Primeira)
Neda (Turístico)
Arty Grand (Primeira)
Hermes / Olympic (Turístico)
Amália (Primeira)
Orfeas (Turístico)
Amália (Primeira)

NOITES EXTRAS EM ATENAS___________________________________
Temporada

“T”

01/04-31/10
73
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
112
01/11-31/03/18
52
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
74
Suplemento traslados noturnos
(por pessoa) entre 21:00 e 06:00: 44

“C”

83
145
68
124

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.
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TROSSACHS

STIRLING
EDIMBURGO
JEDBURGH
DISTRITO DOS LAGOS
DURHAM
HARROGATE
YORK
LIVERPOOL
CHESTER
STRATFORD
CAMBRIDGE
COTSWOLDS
OXFORD
LONDRES
GLASGOW

Cidade de início e fim do circuito.

Inglaterra e Escócia

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo) LONDRES
Traslado ao aeroporto de Londres, Heathrow, até
hotel. Alojamento e café da manhã no hotel.
2º Dia: (Segunda) LONDRES
Pela manhã faremos uma excursão Panorâmica
em Londres, de ônibus, durante a qual visitaremos
os bairros de Westminster, Kensington, Mayfair e
Belgravia. Paradas para fotografar o Parlamento,
a Abadia de Westminster, o Big Ben, a London Eye,
o Royal Albert Hall e o Albert Memorial. Também
veremos a Troca da Guarda no Palácio de Buckingham (sempre que houver). Passearemos no West
End - zona de teatros e restaurantes, nas praças de
Piccadilly Circus e Trafalgar Square, e nas áreas
culturais: Museu de História Natural, Victoria &
Albert, Museu de Ciências e National Gallery. Esta
excursão terminará no Palácio de Buckingham por
volta das 11h45min e você terá o restante do dia
livre em Londres para descobrir esta magnífica cidade. Alojamento e café da manhã no hotel.
3º Dia: (Terça) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK HARROGATE
Deixaremos Londres pela parte norte rumo à cidade universitária de Cambridge, onde, em um
passeio a pé, podem ser admiradas as antigas faculdades, o mais belo exemplo da arquitetura de
diferentes períodos. Seguiremos para York. Teremos tempo para dar um pequeno passeio por suas
encantadoras ruas e admirar o exterior da maior
catedral do norte da Europa. Jantar, alojamento e
café da manhã no hotel.
4º Dia: (Quarta) HARROGATE - DURHAM - JEDBURGH - EDIMBURGO
Depois do café da manhã, viajamos para Durham
para realizar uma breve visita a esta histórica cidade. Prosseguiremos rumo ao norte e passando
pela Escócia chegaremos a Jedburgh. 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 participar de um jantar
típico animado com o folclore tradicional escocês
(opcional). Alojamento e café da manhã.
5º Dia: (Quinta) EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS - GLASGOW
Teremos tempo livre na parte da manhã la mañana ra visitar suas ruas e museus de Edimburgo. 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. Finalmente,
chegaremos à terceira maior cidade do Reino Unido: Glasgow, onde se encontra a Buchanan street,
famosa por sua arquitetura vitoriana e por suas lojas. Alojamento e café da manhã no hotel.

164

6º Dia: (Sexta) GLASGOW - DISTRITO DOS LAGOS
- LIVERPOOL
Na parte da manhã faremos um Tour panorâmico
em Glasgow, para deixá-la atrás mais tarde e sair
rumo a Gretna Green, cidade que faz fronteira com
a Inglaterra, famosa por suas peculiares celebrações de casamento, onde teremos tempo livre para
almoçar. Depois de nossa parada, continuaremos,
já em território inglês, até o Distrito dos Lagos, lugar de inspiração de poetas e escritores ingleses.
Teremos tempo para desfrutar das belas vistas às
margens do lago Windermere. Seguiremos para
Liverpool, famosa por ser o local onde se formou
uma das bandas de música pop mais conhecidas:
os Beatles. Jantar, alojamento e café da manhã.
7º Dia: (Sábado) LIVERPOOL - CHESTER - LIVERPOOL
Sairemos para Chester, uma cidade amuralhada
que conheceremos em um passeio a pé. Também
teremos tempo livre para passear por suas ruas
antes de voltar para Liverpool. Chegaremos antes
do almoço e faremos uma Panorâmica por Liverpool, onde visitaremos a catedral Metropolitana, a
catedral Católica, e poderemos fazer uma parada
para visitar “The Cavern”, lugar de onde os Beatles
deram seus primeiros passos rumo ao estrelato.
Uma vez no porto, poderemos visitar o famoso
“Albert Dock”, a Liverpool marítima, um local fascinante onde você pode explorar o crescimento de
Liverpool e a região que se estende para além do
porto. Lá encontraremos lugares como: Merseyside Maritime Museum, a galeria “Tate”. E também
teremos tempo de visitar o museu dos Beatles.
Alojamento e café da manhã.
8º Dia: (Domingo) LIVERPOOL - STRATFORD COTSWOLDS - OXFORD - LONDRES
Nosso circuito nos levará a Stratford-upon-Avon, lugar de nascimento do dramaturgo William
Shakespeare. Faremos uma breve panorâmica e
teremos tempo livre para o almoço. Prosseguimos
através de belos lugarejos do condado de Cotswolds até a cidade universitária de Oxford, onde daremos um breve passeio a pé para admirar suas
magníficas faculdades. De Oxford seguiremos para
Londres, onde chegaremos por volta das 18 horas.
Alojamento e café da manhã no hotel.
9º Dia: (DOMINGO) LONDRES
Teremos tempo livre em Londres até a hora do
traslado de volta ao aeroporto de Heathrow para
embarcar em seu voo de saída. Fim da viagem.

Início
LONDRES
Fim
9 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD
Quarto
Sup.
Duplo/Triplo Individual

Baixa Temporada____________

1.650

611

Média Temporada___________
Alta Temporada______________

1.678
1.692

635
634

Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aeroporto de Heathrow. Consulte suplementos para os traslados de/para
outro ponto.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Seguro de assistência em viagem.
• 2 noites de meia pensão e 6 noites de alojamento &
café da manhã.
• Traslados de entrada e saída do Aeroporto de Londres,
Heathrow* (Diurno).
• Entradas para o museu dos Beatles, uma destilaria de
whisky e tour Panorâmico em Londres.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

9
7 21
4 18 25
2 9 16 23 30

Ago
Set
Out

l Baixa Temporada l Média Temporada

6 20 27
10 24
8
l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1

LONDRES
HARROGATE

1

EDIMBURGO

1

GLASGOW

1

LIVERPOOL

Hotel

Royal National
Holiday Inn / Cedar Court
Express by Holiday
Inn Edimburgo /
Marriot Glasgow
Marriot Liverpool
City Centre

NOITES EXTRAS EM LONDRES________________________________
Temporada

01/04 - 31/10
01/11 - 31/03/18

Quarto
Duplo/
Triplo

217
180

Quarto
Individual

196
176

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado um suplemento ao traslado de chegada/saída. Tarifas fixadas
com base nas chegadas/saídas de/para o aeroporto de Heathrow.
Consulte suplementos para os traslados de/para outro ponto. Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro. Por razões
operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar o conteúdo
das visitas.

TRASLADOS EXTRA EM LONDRES________________________
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax
AEROP Heathrow / HTL: 166 83
61
49
AEROP Gatwick / HTL:
196 98
69
59
Estação / HTL:
99
49
40
34
Supl. noturnos (voos entre 22:00 e 06:00h): 35

LONDONDERRY
BELFAST

GALWAY

DUBLIN

CONDADO
DE KERRY

Cidade de início e fim do circuito.

Toda a Irlanda
1º Dia: (Domingo) DUBLIN
Chegada a Dublin e traslado ao hotel de Dublin.
Alojamento e café da manhã no Talbot Hotel
Stillorgan ou similar.
2º Dia: (Segunda) DUBLIN
Após o café da manhã teremos tempo livre para
passear por Dublin, a capital da República da Irlanda. Você vai poder visitar as principais atrações da cidade: a alfândega, o castelo de Dublin
e o parque Phoenix. Não deixe de visitar a universidade do Trinity College e a catedral Protestante
de São Patrício. Alojamento e café da manhã no
hotel.

4º Dia: (Quarta) CLAREMORRIS - CONNEMARA GALWAY - FALÉSIAS - LIMERICK
Deixaremos Claremorris e continuaremos a
viagem para admirar as montanhas de Connemara, local escolhido por poetas e pintores
como fonte de inspiração. Seguiremos nosso
caminho até cidade de Galway, onde daremos
um passeio a pé neste local, conhecido como
a Cidade das Tribos, após ter sido dominada
por 14 prósperas tribos durante a Idade Média. Iremos descobrir a origem dos famosos
pubs irlandeses e veremos a última catedral
católica construída na Irlanda, em 1965. Tempo livre para o almoço em Galway. Seguiremos
nossa viagem até as falésias de Moher através
do “The Burren”, um termo que significa “lugar
pedregoso” em gaélico, uma impressionante
extensão de pedra calcária de frente para o
Atlântico, um local protegido pela UNESCO. As
falésias de Moher oferecem vistas incomparáveis sobre o oceano Atlântico, a 200 metros
acima do nível do mar e com 8 km de comprimento. Teremos uma hora para explorar e admirar estes penhascos, uma das marcas identitárias da Irlanda. Seguiremos nosso caminho
para chegar a Limerick a tempo para o jantar.
Alojamento e café da manhã no hotel.

6º Dia: (Sexta) CORK - KILLARNEY E ANEL DE
KERRY - CORK
Hoje passaremos o dia no Condado de Kerry. Percorreremos uma das penínsulas mais pitorescas
do oeste da Irlanda: Iveragh. A beleza desse lugar
se deve a seus lagos interiores, produto da última glaciação ocorrida há mais de um milhão de
anos. Passaremos por lugarejos típicos: Waterville, Sneem, Cahersiveen. Tempo livre para comprar
objetos artesanais irlandeses e para almoçar em
um dos típicos pubs da região. Volta para a cidade
de Cork. Tempo livre. Jantar, alojamento e café da
manhã no Radisson Blu Cork ou similar.
7º Dia: (Sábado) CORK - WATERFORD - KILLKENY
- DUBLIN
Deixaremos a cidade de Cork na parte da manhã
para dar início à viagem de volta para Dublin. Vamos visitar a cidade de Waterford, uma das cidades vikings mais protegidas e bem cuidadas da
Irlanda. Fundada em 853 pelos vikings e expandida pelos normandos. Vamos continuar nosso
caminho até a cidade de Kilkenny, onde teremos
tempo livre para fazer um pequeno passeio, almoçar e fazer fotos do castelo de Kilkenny, construído
na Idade Média, de propriedade da família Buttler
até 1935. Chegaremos a Dublin na parte da tarde.
Alojamento e café da manhã em hotel.

Início
Fim
Duração

DUBLIN
DUBLIN
8 DIAS
USD

Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo__________________________

1.488

Supl. quarto individual________________________

470

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.
Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aeroporto
de Dublin. Consulte suplementos para os traslados de/para outro
ponto.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• 4 noites de meia pensão / 3 noites de alojamento e café
da manhã.
• Traslados de entrada e saída em Dublin.
• Tour Panorâmico em Dublin.
• Entradas ao Mosteiro de Clonmacnoise, Falésias de
Moher, Abadia de Kylemore e parada para fazer fotos
da parte externa do castelo de Kilkenny e do Castelo de
Cashel.

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: (Terça) DUBLIN - CLONMACNOISE ATHLONE - KNOCK - CLAREMORRIS
Sairemos do hotel para fazer um tour panorâmico
pela cidade de Dublin, onde vamos conhecer as
principais atrações da cidade: a alfândega, o castelo de Dublin, o parque Phoenix e descobrir por
que as portas da cidade estão pintadas em cores
diferentes. Também passaremos pela universidade do Trinity College e pela catedral protestante
de St. Patrick. Deixaremos Dublin em direção ao
oeste da Irlanda. Nossa primeira parada será o
mosteiro de Clonmacnoise. Seguiremos a viagem
até a cidade de Athlone, onde teremos tempo livre para almoçar de frente para o rio Shannon, o
mais extenso da Irlanda. Depois do almoço, vamos
atravessar a cidade de Roscommon até chegar,
rumo noroeste, à cidade de Knock. Visita opcional
ao museu. Jantar, alojamento e café da manhã no
hotel.

5º Dia: (Quinta) LIMERICK - ROCHEDO DE CASHEL - CORK
Na parte da manhã, faremos uma visita panorâmica na cidade de Limerick, construída às margens
do rio Shannon, quarta em importância e fundada
pelos Vikings. Seguiremos nosso caminho rumo ao
sul do país e passaremos pelo castelo de Cashel
(Rock of Cashel). Tempo livre em Cashel para fotografar a impressionante fortaleza e caminhar por
suas ruas. Seguiremos para Cork, onde teremos
tempo livre para almoçar no English Market. Faremos um tour panorâmico pela cidade de Cork
e passaremos pela igreja de Shandon, pela torre
do relógio mentiroso e pela catedral protestante
de São Finbarr. Cork, como Veneza, é uma cidade
construída sobre a água. Você vai dispor de tempo
livre para passear pelas ruas de Cork. Jantar, alojamento e café da manhã no hotel.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Mai
Jun
Jul

21
11 25
9 30

Ago
Set

13
3 7

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
1
2

Hotel

Hotel Sandymount Dublin,
Talbot Hotel Stillorgan
McWilliam Park en
CLAREMORRIS
Claremorris
Fitzgerald’s Woodlands
LIMERICK
House Hotel
CORK
Radisson Blu Cork
DUBLIN

8º Dia: DUBLIN
Dia livre em Dublin até a hora do traslado de volta
ao aeroporto de Dublin para embarcar em seu voo
de saída.
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SKYE

INVERNESS

FORT WILLIAM
GLASGOW

EDIMBURGO

Cidade de início e fim do circuito.

Tesouros da Escócia

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo) EDIMBURGO
Traslado do aeroporto ou da estação ao hotel. Alojamento e café da manhã no hotel Express by Holiday Inn Edinburgh ou similar.
2º Dia: (Segunda) EDIMBURGO
Visitaremos a cidade na parte da manhã, incluindo a entrada no Castelo de Edimburgo. Tarde livre
com a possibilidade de visitar a elegante “Georgian New Town” do século XVII e a histórica “Old
Town”. Edimburgo é considerada a segunda cidade mais visitada no Reino Unido depois de Londres
e é também a sede do Parlamento escocês desde
1999. O edifício do Parlamento é impressionante,
vale a pena visitar o seu espaço verde nos jardins
de Princes Street. Alojamento e café da manhã no
hotel Express by Holiday Inn Edinburgh City Centre
Edimburgo ou similar.
3º Dia: (Terça) EDIMBURGO - FIFE - ST ANDREWS
- PERTH - PITLOCHRY - HIGHLANDS
Deixaremos Edimburgo seguindo rumo norte e
atravessaremos a famosa Forth Bridge, com a sua
vista panorâmica sobre o “Firth of Forth”. Viajaremos pelo Reino de Fife, a caminho de St Andrews,
mundialmente famosa por ser o berço do golfe e
a sede da mais antiga universidade da Escócia,
onde o príncipe William e Kate Middleton estudaram. Visitaremos a catedral e o castelo de St
Andrews. Seguiremos viagem até Perth (a Cidade
Bela), antiga capital e sede da coroa escocesa até
1437, com tempo livre para o almoço. Continuação para as Terras Altas passando por paisagens
montanhosas. Faremos uma parada em Pitlochry,
pequena cidade da era vitoriana, famosa por ser
um local de férias da alta sociedade. Jantar, alojamento e café da manhã no Loch Morlich, MacDonald Aviemore, Strathspey, Highland Hotel de
Aviemore ou outro hotel similar da região.
4º Dia: (Quarta) HIGHLANDS - TRILHA DO WHISKY - INVERNESS - HIGHLANDS
Depois do café da manhã, vamos seguir a rota da
famosa “trilha do whisky” por Speyside, o berço
do whisky, onde faremos uma pausa para visitar
uma destilaria e degustar a bebida nacional escocesa. Continuaremos em direção ao norte até
Elgin, passando por sua bela catedral medieval
a caminho de Inverness, capital das Terras Altas
(Highlands). Faremos uma panorâmica em Inverness, com tempo livre para passear por suas ruas.
Jantar, alojamento e café da manhã no Loch Morlich, MacDonald Aviemore, Strathspey, Highland
Hotel de Aviemore ou outro hotel similar da região.
5º Dia: (Quinta) HIGHLANDS - LAGO NESS - ILHA
DE SKYE
Pela manhã, seguiremos para o lago Ness em
busca de seu hóspede ancestral, “Nessie”. Você
vai poder dar um passeio de barco no lago Ness
(opcional), para depois fazer uma visita às ruínas
do castelo de Urquhart. Nosso passeio continuará
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às margens do lago, por Invermoriston, e rumo
oeste, passando pelo romântico castelo de Eilean
Donan, até chegar à mística ilha de Skye. Passaremos ao longo das paisagens espetaculares da
ilha, desfrutando de vistas deslumbrantes sobre
Cuillin Hill. Jantar, alojamento e café da manhã
no hotel Kings Arms na ilha de Skye, Dunollie ou
similar.
6º Dia: (Sexta) ILHA DE SKYE - GLENCOE - LAGO
AWE - INVERARAY
Na parte da manhã viajaremos para Armadale,
Skye, onde vamos embarcar rumo ao porto de
Mallaig. Seguiremos a “Estrada para as Ilhas“
(Road to the Isles), aclamada como uma das rotas
mais cênicas do mundo. Continuaremos através
de Fort William, direção sul, passando pelo histórico e precioso vale de Glencoe, local do terrível assassinato de Glencoe, em 1692. Viajaremos
através das montanhas de Buachaille Etive Mor,
com vistas deslumbrantes. Continuamos ao longo das margens do lago Awe para chegar à vila
de Inveraray com seu castelo, residência do clã
Campbell. Jantar, alojamento e café da manhã no
Inveraray Inn Hotel ou similar.
7º Dia: (Sábado) INVERARAY - LAGO LOMOND STIRLING - EDIMBURGO
Saída ao longo do belo lago Fyne, direção sudeste, até alcançar as margens do famoso lago Lomond, um dos lugares mais cativantes de toda a
Escócia. Depois, rumo leste, seguiremos para a
histórica cidade de Stirling, onde teve origem uma
das batalhas mais importantes das guerras da independência entre a Escócia e a Inglaterra. A batalha de Stirling Bridge (famosa graças ao filme
Braveheart), ocorrida em 1297, foi a maior conquista de William Wallace, que se tornou o líder
indiscutível da resistência contra os ingleses. Visitaremos o castelo de Stirling, localizado sobre
um promontório rochoso que domina a região e
proporciona vistas panorâmicas de tirar o fôlego.
Volta para Edimburgo para passar a última noite.
Alojamento e café da manhã no Express by Holiday Inn Edinburgh ou similar.
8º Dia: (Domingo) EDIMBURGO
Dia livre em Edimburgo até a hora do traslado de
volta ao aeroporto de Edimburgo para embarcar
em seu voo de saída.

Início/Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

EDIMBURGO
8 DIAS
USD

Baixa Temporada________________________
Média Temporada_______________________
Alta Temporada__________________________

1.546

1.668
1.790
349
391
419

Supl. quarto individual Baixa T._________
Supl. quarto individual Média T._________
Supl. quarto individual Alta T.___________
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• 3 noites de alojamento e café da manhã / 4 noites de
Meia Pensão.
• Traslados de entrada e saída em Edimburgo.
• Entradas para o castelo de Edimburgo, destilaria de
whisky, castelo de St Andrews, catedral de St Andrews,
Ferry às ilhas de Skye, ruínas do castelo de Urquhart,
castelo de Stirling e tour panorâmico em Edimburgo.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai
Jun

9
7 21
11 25

Jul
Ago
Set

2 9 16 23 28
6 13 20 27
3 15

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

EDIMBURGO

2

HIGHLANDS

1
1

ILHA DE SKYE
INVERARAY

Hotel

Hotel Express by Holiday Inn
Loch Morlich / MacDonald
Aviemore / Strathspey /
Highland Hotel de Aviemore
Hotel Kings Arms / Dunollie
Inveraray Inn Hotel

CONDIÇÕES DE CONTRATO:
- Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado um suplemento ao traslado de chegada/saída.
- Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aeroporto de Edimburgo. Consulte suplementos para os traslados de/
para outro ponto.
- Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
- Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar o conteúdo das visitas.

BERNA
LAUSANNE
GENEBRA

CATARATAS DO RENO
ZURIQUE
LUCERNA
INTERLAKEN
ZERMATT

Cidade de início e fim do circuito.

Suíça espetacular
1º Dia: (Domingo): GENEBRA
Chegada a Genebra e traslado ao hotel. Alojamento em Genebra ou arredores. Jantar não incluso.
2º Dia: (Segunda): GENEBRA - LAUSANNE ZERMATT
Café da manhã e saída para Lausanne, onde visitaremos a cidade, com guia local. Lausanne é sede
do Comitê Olímpico Internacional, onde se destacam o museu Olímpico, a catedral gótica e o Palácio Rumine. Almoço. Opcional (com suplemento):
possibilidade de visitar o castelo de Chillon, próximo a Montreux, às margens do lago Léman, um
dos monumentos mais belos da Suíça. Jantar e
alojamento na região de Zermatt/Täsch.

4º Dia: (Quarta): LAUTERBRUNNEN - GRINDELWALD - INTERLAKEN
Café da manhã. Dia livre (almoço NÃO incluso)
ou excursão 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 fantástica dos montes Mönch, Eiger e Jungfrau.
Continuação da viagem de trem até Grindelwald,
cidade pitoresca em meio a um espetacular panorama alpino (almoço incluso) ou possibilidade de
continuar no trem de montanha até Jungfraujoch
“Top of Europe” (almoço não incluso) e volta para
Grindelwald, para retornar para o hotel. Jantar de
alojamento na região de Interlaken/Thun.
5º Dia: (Quinta): LUCERNA - ZURIQUE
Após o café da manhã, saída para Lucerna para
realizar uma visita panorâmica com guia nesta
cidade, situada às margens do lago dos Quatro
Cantões e cujos edifícios, praças e ruelas se conservam tal como eram na época medieval. Tempo livre nesta cidade que é considerada uma das
mais belas da Suíça (almoço NÃO incluso). Continuação para Zurique, onde faremos uma visita
panorâmica com guia local, 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 pernoite no hotel
de Zurique.

7º Dia: (Sábado): MONTREUX - TREM “GOLDEN
PASS” - GENEBRA
Café da manhã. Saída para Genebra através de
Montbovon. Embarcaremos no trem “Golden
Pass”, que nos levará de Montbovon a Montreux
passando por idílicas paisagens em meio aos Alpes suíços. Almoço na região de Montreux. Continuação para Genebra e visita panorâmica com
guia local pela cidade. Genebra é sede central das
Nações Unidas e possui um interessante centro
antigo, no qual se destacam a catedral gótica de
São Pedro, o monumento à Reforma, a praça do
Bourg de Four e a prefeitura. Jantar e pernoite em
Genebra ou arredores.
8º Dia: (Domingo): GENEBRA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Genebra
em função dos horários de voo. FIM DA VIAGEM.

Início
Fim
Duração

GENEBRA
8 dias
USD

Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo__________________________

1.916

Supl. quarto individual________________________

635

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser feito no sentido inverso, sem variar o conteúdo das visitas.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto/estação e traslado ao hotel.
• Visitas com guias locais em: Lucerna, Genebra, Berna,
Zurique (2 horas cada uma), Lausanne (1,5 horas).
• Entradas e outros serviços inclusos: Trem de montanha
Täsch-Zermatt (ida e volta) // Passagem do trem
“Golden Pass” Montbovon-Montreux // Schaffhausen:
passeio de barco às cataratas do Reno.
• Alojamento com 7 cafés da manhã-buffet, 3 almoços, 6
jantares (com menus de 3 pratos). O jantar do primeiro
dia NÃO está incluso.

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: (Terça): ZERMATT - INTERLAKEN
Café da manhã. Em seguida, embarcaremos no
trem de Täsch a Zermatt, famosa cidade alpina 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 incluso).
Opcional: possibilidade de subir ao Gornergrat,
a 3.089 metros de altitude, com maravilhosas
vistas para o monte Cervino, monte Rosa e pico
Dufour, o mais alto dos Alpes suíços. Continuação
para Interlaken (rota de acordo com as condições
meteorológicas). Jantar e alojamento na região de
Interlaken/Thun.

6º Dia: (Sexta): 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
Confederação 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 da cidade). Jantar
e alojamento em Berna.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

9
7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30

6 13 20 27
3 10 17 24
1

Ago
Set
Out

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

GENEBRA

1

ZERMATT /
TÄSCH

2

INTERLAKEN/
THUN

1

ZURIQUE

1

BERNA

Hotel

Adagio Thoiry /
NH Geneva Airport Primeira
/ Crown Plaza / Novotel
Genève Aeroport France
Täscherhof (Täsch) /
City Hotel (Täsch) Primeira /
Welcome Täsch
Carlton Europe (Interlaken) /
City hotel Oberland /
Holiday Thun Primeira
Meierhof Zürich-Horgen /
Holiday Inn Messe /
NH Airport / Ramada
Ambassador / Novotel

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
AEROP/HTL
EST/HTL

1PAX

2PAX

3PAX

4PAX

390

195

130

98

NOITES EXTRAS EM GENEBRA_______________________________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto individual

163
272

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.
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HAMBURGO
HANNOVER

BERLIM

COLÔNIA
FRANKFURT
HEIDELBERG
MEMMINGEN
FRIBURGO
MUNIQUE
TITISEE
LINDAU
NEUSCHWANSTEIN

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Grande tour da Alemanha

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Sábado): MUNIQUE
Chegada a Munique e traslado ao hotel. Pernoite
em Munique. Jantar NÃO incluso.
2º Dia: (Domingo): MUNIQUE - STUTTGART
Café da manhã. Começamos o dia com uma visita com guia em Munique, que é a capital da
Baviera e cidade olímpica, onde se destacam
seus jardins, belas fontes, esculturas e Marienplatz, com a Nova e a velha prefeitura e
seu famoso carrilhão, assim como a imponente catedral gótica. Saída para Stuttgart. Almoço
no caminho. Chegada e visita com guia à sexta
maior cidade da Alemanha, passando por uma
das ruas comerciais mais extensas da Europa,
a Konigstrasse. Veremos também o museu de
arte da cidade, a Konigsbau, o Palácio novo, a
praça de Schiller e o castelo antigo. Jantar e
pernoite.
3º Dia: (Segunda): STUTTGART - TITISSE/FLORESTA NEGRA - FRIBURGO
Café da manhã. Continuação da rota através da
Floresta Negra, parando na cidade de Titsee-Neustadt para desfrutar do cenário espetacular
oferecido por esta localidade e seu lago. Continuação para Friburgo em Brisgóvia (Freiburg im
Breisgau), na entrada da Floresta Negra. Almoço.
Durante a visita com guia veremos a catedral, a
velha e a nova prefeitura, o centro antigo, a “Münsterplatz” e os armazéns da praça da catedral. Alojamento na região de Friburgo (jantar NÃO incluso).
4º Dia: (Terça): HEIDELBERG - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Heidelberg. Chegada
e visita com guia a esta bela cidade às margens
do rio Neckar, famosa por seu centro histórico, sua
praça do mercado, a ponte velha, o castelo, a prefeitura e a universidade, 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 em Frankfurt.
5º Dia: (Quarta): CRUZEIRO AO LONGO DO RENO
- COLÔNIA
Depois do café da manhã, daremos um passeio de
barco ao longo do Reno, partindo da bela cidade
de Rüdesheim até Kaub. Durante o percurso, observaremos a paisagem fascinante desta região.
De Kaub, seguiremos para Colônia, cidade situada
às margens do rio Reno, que possui uma das universidades mais antigas da Europa. A catedral de
Colônia, de estilo gótico, foi declarada Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO em 1996 e é um dos
monumentos mais visitados da Alemanha. Almoço ao chegar. Entrada e visita com guia à catedral
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de Colônia. Jantar e alojamento na região de Colônia.
6º Dia: (Quinta): BREMEN - HAMBURGO
Café da manhã. Saída para Bremen. Almoço e
visita com guia esta cidade conhecida graças
ao famoso conto dos músicos de Bremen (Die
Bremer Stadtmusikanten), escrito pelos irmãos
Grimm. Bremen possui uma grande variedade
de atrações: a parte antiga da cidade, passando
pelo mundo do espaço e o módulo Columbus da
Estação Internacional, até seus seus majestosos
passeios ‘el Schlachte‘, às margens do rio Weser.
Continuação para Hamburgo (jantar NÃO incluso).
7º Dia: (Sexta): HAMBURGO - BERLIM
Café da manhã. Visita com guia pela cidade, que
faz parte da liga hanseática. Os muitos canais de
Hamburgo são cruzados por mais de 2300 pontes,
mais que Veneza e Amsterdã juntas. Passaremos
pela igreja de São Nicolau, pela prefeitura, com
uma fachada neo-renascentista e pela casa do
Chile, até chegar a Hafen-City, um bairro recém-construído no qual se destaca o Salão da Filarmônica de Elba. Almoço e tempo livre. Saída para
Berlim. Jantar e alojamento em Berlim.
8º Dia: (Sábado): BERLIM
Café da manhã e visita com guia pela cidade. Faremos um primeiro contato na parte oriental, com
o Parlamento alemão e a praça Potsdamerplatz,
que passou a ser o grande centro da nova Berlim
após a reunificação. Já em Berlim ocidental destacam-se o Portão de Brandemburgo, a rua Kurfürstendamm, Checkpoint Charlie e a ilha dos Museus.
Depois do almoço, tarde livre para continuar descobrindo a cidade. Jantar e pernoite em Berlim.
9º Dia: (Domingo): BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até o traslado ao aeroporto de Berlim. Fim da Viagem.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa

MUNIQUE/
BERLIM
9 dias
USD

Habitación Duplo/Triplo_____________________

1.634

Supl. quarto individual________________________

508

Supl. saída 16-30/09
Quarto Duplo/Triplo__________________________

118

Supl. quarto individual________________________

218

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem
• Recepção no aeroporto/estação e traslado ao hotel.
• 7 almoços e 5 jantares.
• Passeio de barco ao longo do Reno.
• Visitas: Munique, Friburgo, Heidelberg, Colônia,
Hamburgo e Berlim.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai

8
13 27

Jul
Ago

1 8 15 22 29
5 12 19 26

Jun

10 24

Set

2 16* 30*

*Oktoberfest (datas com suplemento)

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1

MUNIQUE

1

STUTTGART

1

FRIBURGO

1

FRANKFURT

1

COLÔNIA

1

HAMBURGO

2

BERLIM

Hotel

Leonardo / NH Messe /
Dornach / Park Inn München
Ost / Angelo
Maritim / Mercure / Holiday
Inn / Aroctel Camino
Stadt Freiburg / Zum Schiff /
Intercity Cat
Mövenpick City / Oberursel /
Flemings Messe / Holiday
Inn Frankfurt / Leonardo
Royal
Ramada Hürth / Courtyard /
Leonardo / Novotel
Arcotel Rubin / Crown Plaza
City Alster / Park Inn Nord
Abacus / Park Inn / Excelsior

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________

NOITES EXTRAS EM BERLIM/MUNIQUE_____________________

MUNIQUE
AEROP/HTL
EST/HTL
BERLIM
AEROP/HTL
EST/HTL

Temporada

1PAX
142
122
1PAX
290
136

2PAX
71
61
2PAX
145
68

3PAX
47
41
3PAX
97
45

4PAX
35
30
4PAX
73
34

Berlim
Munique
Supl. saída 16/09-03/10

Quarto
Quarto
Duplo/Triplo Individual

109
91
83

172
145
1 119

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

FRANKFURT
HEIDELBERG
BADEN-BADEN
ESTRASBURGO
GUTACH

RIBEAUVILLÉ
RIQUEWIHR
COLMAR

TRIBERG
TITISEE
FRIBURGO

Cidade de início e fim do circuito.

Alsácia e Floresta Negra
1º Dia: (Domingo) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Dependendo de seu horário de voo, possível tempo livre.
Jantar e alojamento.

3º Dia: (Terça) – ESTRASBURGO - EXCURSÃO
PELA ROTA DOS VINHOS DA ALSÁCIA: Colmar,
Riquewihr, Ribeauvillé - ESTRASBURGO
Café da manhã. Na parte da manhã, seguiremos
para Colmar, a terceira cidade mais importante da
região, que se desenvolveu durante a Idade Média como importante núcleo da atividade vinícola.
Prosseguiremos nossa viagem através da famosa
“Rota do Vinho”. Parada no vilarejo de Riquewihr,
com casas de madeira dos séculos XV e XVI em
estilo enxaimel e com janelas floridas, e em Ribeauvillé, com lugares encantadores como o celeiro
de trigo, o antigo mercado de cereais, o prédio da
prefeitura, etc. Tempo livre. Retorno a Estrasburgo. Jantar e alojamento.
4º Dia: (Quarta) – ESTRASBURGO - OBERNAI FRIBURGO
Café da manhã e saída para Obernai, a segunda
cidade mais visitada da região depois de Estrasburgo. A cidade está localizada entre as montanhas de Vosges e Mount Saint Odile, sendo considerada um dos mais belos povoados da França.
Tempo livre. Em seguida, deixaremos a parte
francesa para entrar numa das regiões mais espetaculares da Alemanha, a Floresta Negra. Começaremos nossa visita a Friburgo (Freiburg im
Breisgau), capital da região. Ao chegar, faremos
uma visita panorâmica para conhecer: a catedral,
a praça dos Agostinianos, a antiga fábrica de cerveja “Feierling”, o Markthalle, a prefeitura, etc. Jantar e alojamento.
5º Dia: (Quinta) – FRIBURGO - EXCURSÃO À
FLORESTA NEGRA: Gutach, Triberg, lago Titisee
- FRIBURGO
Café da manhã. Na parte da manhã sairemos
através da Baixa Floresta Negra, caracterizada
por seus encantadores vilarejos e assim chamada
pelas sombrias estradas que cruzam as densas
florestas que a povoam. Começamos com uma

6º Dia: (Sexta) – FRIBURGO - BADEN-BADEN HEIDELBERG
Saída para Baden-Baden. Tempo livre nesta estância termal sobre a qual se diz que já era frequentada pelo imperador romano Caracalla. Uma
cidade onde o estilo Belle Époque teve grande
desenvolvimento graças à burguesia europeia do
séc. XIX que a escolheu como lugar de descanso,
o que permitiu o surgimento de estabelecimentos
termais, um hipódromo e um cassino que foi considerado um dos mais luxuosos do mundo. Seguiremos nossa viagem até Heidelberg, às margens
do rio Neckar. Após a chegada, faremos uma visita
com guia pelo centro histórico e seu Castelo Palatino, no alto da cidade, uma das ruínas históricas mais famosas da Alemanha. Em seu interior
se encontra um dos símbolos de Heidelberg, o
Grande Barril, que tem 7 m de largura, 8,5 m de
comprimento e pode conter 222.000 litros. Jantar
e alojamento.
7º Dia: (Sábado) – HEIDELBERG / PASSEIO AO
LONGO DO RIO NECKAR / FRANKFURT
Café da manhã. Antes de deixar Heidelberg, faremos um maravilhoso passeio ao longo do rio
Neckar, durante o qual desfrutaremos das românticas e belas paisagens. Após o desembarque, seguiremos para Frankfurt. Ao chegar, faremos uma
visita panorâmica à capital financeira do país, na
qual se destaca o Römer (atual prefeitura), com
edifícios dos séculos XV e XVI, a fonte da justiça,
o Kaiser Dom ou catedral (onde eram coroados os
imperadores do Sacro Império Romano), a igreja
de São Paulo, etc. Alojamento.
8º Dia: (Domingo) – FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado e traslado ao aeroporto para embarcar no voo
rumo a sua cidade de destino. Fim de nossos serviços.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

FRANKFURT
FRANKFURT
8 dias
USD

Baixa Temporada____________________________

1.565

Alta Temporada______________________________

1.602

Supl. quarto individual Baixa T._____________

258

Supl. quarto individual Alta T._______________

261

Consulte suplementos a partir de aeroportos secundários e/ou
periféricos.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Seguro de assistência em viagem.
•		Ida/volta - principais aeroportos*
•		Visita com guia local em Estrasburgo, Colmar, Friburgo,
Heidelberg (inclui entradas) e Frankfurt. Museu
Vogstbauernhof (inclui entradas), entrada ao museu
dos Relógios Cuco, passeio de barco no lago Titsee e ao
longo do rio Neckar.
Café da manhã diário e 6 refeições.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: (Segunda) FRANKFURT - ESTRASBURGO
Café da manhã e saída para a região da Alsácia,
salpicada de vilarejos e cidades cujos centros históricos parecem saídos de um conto de fadas e
que está localizada no cruzamento dos principais
eixos europeus, sendo, portanto, uma região de
fronteira que representa a simbiose entre a cultura germânica e a francesa. Chegaremos a Estrasburgo, capital da região e cidade que foi disputada,
no decorrer da história, pelos grandes centros de
poder, o alemão e o francês. Durante nosso passeio com guia, conheceremos: sua catedral, o bairro antigo, o palácio dos Rohan, a “Petite France”, o
bairro das instituições europeias, etc. Tarde livre.
Jantar e alojamento.

parada em Gutach para visitar o museu ao ar livre Vogtsbauernhof, através de um circuito com
guia. Seguindo para Triberg, visitaremos o museu
de relógios cuco, onde veremos de perto o interior
do mecanismo do maior relógio cuco do mundo.
Depois, vamos continuar o nosso caminho até o
lago Titisee, um lugar paradisíaco cercado por
florestas luxuriantes, para almoçar e dar um passeio ao redor do lago. Almoço. Retorno a Friburgo.
Alojamento.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Jul
Ago
Set

2 16 23
6 13
3 17

l Baixa Temporada

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
2
2
1

Hotel

Mercure Hotel Frankfurt Residenz /
Leonardo Royal
Mercure Strasbourg Centre/
ESTRASBURGO
Mercure Colmar
Stadt Freiburg / Novotel
FRIBURGO
Freiburg am Konzerthaus
Leonardo Kircheim /
HEIDELBERG
NH Heidelberg
FRANKFURT

NOITES EXTRAS____________________________________________________________
Frankfurt

Quarto
Duplo/Triplo
131

Quarto Individual
196

Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado sem variar
o conteúdo das visitas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Os traslados de nossos itinerários estão inclusos nas datas de chegada e saída do circuito, sempre e quando sejam feitos nos aeroportos principais de cada cidade. Em caso de noites extras (até um
máximo de 3), estarão inclusos somente se as noites extras forem
reservadas pela Wamos. As reservas de noites extras feitas por
conta própria não contam com este serviço. Se você precisar de um
traslado, o mesmo será orçado mediante solicitação.
Todos os traslados fora das datas de chegada e saída do circuito
ou que não sejam para as noites extras (até um máximo de 3) reservadas pela Wamos, não estão inclusos. Se você precisar de um
traslado, o mesmo será orçado mediante solicitação.
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PARIS

BOURGES
LIMOGES
ROCAMADOUR
PONT AVIGNON SAINT PAUL
DE VENCE
DU GARD
MÓNACO
GRASSE
NICE
CARCASSONNE
CANNES
ALBI

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

França Secreta

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Segunda) INÍCIO DA VIAGEM / CANNES
Chegada a Nice, traslado ao hotel de Cannes e
tempo livre. Jantar e alojamento.
2º Dia: (Terça) CANNES / EXCURSÃO A MENTON,
MÔNACO, MONTE CARLO E EZE
Café da manhã. Pela manhã partiremos para Menton, com tempo livre para visitar esta bela cidade
que pertenceu ao Principado de Mônaco e à Sardenha. Seguiremos para o Principado de Mônaco,
onde conheceremos Monte Carlo e teremos tempo
livre para visitar o famoso cassino ou desfrutar de
uma bebida no Café de Paris. Também visitaremos Mônaco. Posteriormente, iremos percorrer
a Riviera Francesa ao longo da costa, onde estão
lugares como Villefranche-su-Mer, St. Jean Ferrat
ou Beaulieu, fazendo uma parada em Eze, onde teremos tempo livre. Finalmente, seguiremos para
Nice e, ao chegar, faremos a visita panorâmica.
Retorno ao hotel de Cannes. Alojamento.
3º Dia: (Quarta) CANNES / SAINT-PAUL-DE-VENCE / GRASSE / AVIGNON
Café da manhã. Manhã livre em Cannes para percorrer o tradicional bairro Le Suquet ou o internacionalmente famoso boulevard de La Croisette.
Saída para Saint-Paul-de-Vence. Em seguida, conheceremos Grasse, uma das grandes capitais do
perfume, onde visitaremos a fábrica Fragonard.
Saída para Avignon, bela cidade amuralhada do
sul da França. Alojamento.
4º Dia: (Quinta) AVIGNON / PONT DU GARD /
CARCASSONNE
Café da manhã. Visita à cidade Patrimônio da
UNESCO, com sua famosa ponte de Avignon. Saida para a Pont du Gard, um lugar mágico que une
história e natureza. Almoço. Continuação para
Carcassonne. Visita panorâmica à Cité. Jantar e
alojamento.
5º Dia: (Sexta) CARCASSONNE / ALBI / ROCAMADOUR / LIMOGES
Café da manhã. Saída para Albi, cidade Episcopal
declarada Patrimônio da Humanidade. Visita pa-

norâmica: catedral de Santa Cecília. Continuação
para Rocamadour, localizada a poucos passos do
vale do Dordogne. Tempo livre. Seguiremos para
Limoges. Jantar e alojamento.
6º Dia: (Sábado) LIMOGES / BOURGES / PARIS
Café da manhã. Tempo livre para descobrir os
bairros históricos de Limoges e os principais monumentos da cidade. Saída para Bourges, capital
da antiga região de Berry. Visita panorâmica passando pela Catedral de Saint-Etienne. Continuação
para Paris. Alojamento.
7º Dia: (Domingo) PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica em Paris. Tarde livre para continuar desfrutando da cidade ou
possibilidade (opc.) de visitar o Palácio de Versalhes e seus jardins, que serviu de modelo para as
residências reais de toda Europa e símbolo da monarquia francesa. Alojamento.
8º Dia: (Segunda) PARIS / FIM DA VIAGEM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para partir em direção a sua cidade
de destino. FIM DA VIAGEM.

extensão 1 dia a Paris

Início
CANNES
Fim
PARIS
8 DIAS
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo/Triplo USD Supl. Ind

HOTEL IBIS TOUR EIFFEL PARIS

1.536

385

1.585
HOTEL NOVOTEL TOUR EIFFEL PARIS

396

1.642

426

1.732

441

Baixa Temporada
Alta Temporada

Baixa Temporada
Alta Temporada
Suplemento extensão
1 noite em Paris

163

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Ida/volta - principais aeroportos*.
• 7 noites de alojamento, sendo 2 noites em Cannes, 1
noite em Avignon, 1 noite em Carcassonne, 1 noite em
Limoges e 2 noites em Paris. Mais uma noite para os
clientes com extensão a Paris.
• Visita com guia local em Nice, Avignon (entradas
inclusas), Carcassonne, Albi, Bourges e Paris.
• Entrada ao Pont du Gard.
• Café da manhã diário e 4 refeições.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
8º Dia: (Segunda) PARIS
Café da manhã. Dia livre com possibilidade de fazer uma excursão (opc.) à Catedral de Notre Dame,
um dos templos góticos mais antigos do mundo,
e perambular pelo Bairro Latino. Na parte da tarde, organizaremos outra visita (opc.), ao museu
do Louvre, durante a qual entraremos em contato
com algumas das melhores obras de arte do mundo: a Mona Lisa, a Vênus de Milo, os Aposentos de
Napoleão, etc. Alojamento.

Jun
Jul
Ago

9º Dia: (Terça) PARIS / FIM DA VIAGEM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para partir em direção a sua cidade
de destino. Fim de nossos serviços.

1

12 26
10 17 24 31
7 14 21 28

l Baixa Temporada

Set
Out

4 11 18 25
2

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1

1
2

Hotel

CANNES

Holiday Inn Cannes
Hôtel Club Maintenon
Ibis Avignon Centre Pont de
AVIGNON
l’Europe
CARCASSONNE Hotel du Soleil Le Terminus
Campanile Carcassonne Est
Mercure Limoges Royal
LIMOGES
Limousin
Ibis París Tour Eiffel
PARIS
Cambronne
Novotel Tour Eiffel

NOITES EXTRAS____________________________________________________________
Nice
Paris

Quarto Duplo/Triplo

Quarto individual

196
417

191
379

Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado sem variar
o conteúdo das visitas. Durante a viagem é permitida uma mala
por passageiro. Os traslados de nossos itinerários estão inclusos
nas datas de chegada e saída do circuito, sempre e quando sejam
feitos nos aeroportos principais de cada cidade. Em caso de noites
extras (até um máximo de 3), estarão inclusos somente se as noites extras forem reservadas pela Wamos. As reservas de noites
extras feitas por conta própria não contam com este serviço. Se
você precisar de um traslado, o mesmo será orçado mediante solicitação. Todos os traslados fora das datas de chegada e saída do
circuito ou que não sejam para as noites extras (até um máximo de
3) reservadas pela Wamos, não estão inclusos. Se você precisar de
um traslado, o mesmo será orçado mediante solicitação.
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AMSTERDÃ

BRUGES
COLÔNIA
FRANKFURT
PARIS

HEIDELBERG
LAGO TITISEE

CATARATAS DO RENO
ZURIQUE

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Paris · Amsterdã · Frankfurt · Zurique (Cód. 178-17)
1º Dia: (Domingo) PARIS
Chegada a Paris. Recepção e traslado ao hotel.
Alojamento. À noite, você poderá fazer opcionalmente a visita “Paris Iluminada” e um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

3º 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 e um dos palácios mais famosos do mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO.
4º Dia: (Quarta) PARIS - BRUGES - AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre
para descobrir uma das cidades mais encantadoras da Europa, admirar a beleza de suas casas, e
o charme de seus canais e edifícios. Esta cidade
é Patrimônio Mundial da UNESCO desde o ano
2000. Continuação da viagem para chegar a Amsterdã. Alojamento.
5º 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”, berço
de grandes gênios da pintura, como Rembrandt e
Van Gogh. Faremos uma parada no famoso mercado flutuante das 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: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG LAGO TITISEE - CATARATAS DO RENO - ZURIQUE
Café da manhã e saída para Heidelberg. Tempo livre nesta cidade, 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 mais famosos da Europa. Tempo
livre neste lugar paradisíaco rodeado de frondosos bosques para depois prosseguir viagem até
Schaffhausen, onde você vai poder admirar as
cataratas do Reno, com sua espetacular cascata
que surgiu mais de 15.000 anos atrás. Continuaremos para Zurique, cidade situada junto ao lago
de mesmo nome, cercada por uma magnífica
paisagem montanhosa que é conhecida como a
“porta de entrada para os Alpes”. Alojamento.
8º Dia: (Domingo) ZURIQUE (Lucerna-Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante
o qual você pode fazer uma excursão opcional
a Lucerna e ao Monte Titlis. Lucerna é uma encantadora cidade Suíça localizada em meio a um
deslumbrante panorama alpino, às margens do
lago dos 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 estonteante vista panorâmica
sobre os Alpes suíços e sua neve eterna. Retorno
a Zurique.
9º Dia: (Segunda) ZURIQUE
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

45$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

PARIS
ZURIQUE
9 DIAS
USD

Alta Temporada______________________________

1.510

Suplemento Individual ________________________
Supl. Meia Pensão toda a viagem
(8 jantares)_____________________________________

530

Desc. Venda Antecipada___________________

280
45

Os preços não incluem tarifa aérea.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Traslado de chegada e saída.
• Alojamento com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante toda a viagem.
• Visitas com guia local em Paris e Amsterdã.
• Cruzeiro ao longo do Reno.

PAÍS POR PAÍS

2º 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 seus marcos
mais importantes, como a Place de la Concorde,
a Bastilha, o Quartier Latin, 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.

“verticais” que se encontram nas encostas do rio.
Desembarque e continuação da viagem para chegar a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e
cidade natal de Goethe. Alojamento.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________
Mai
Jun
Jul

21
18
9

Set
Out

17
8

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

PARIS

2

AMSTERDÃ

1

FRANKFURT

2

ZURIQUE

Hotel

Forest Hill ****
Holiday Inn Amsterdam City
Center ****
Mercure Residenz ****
Novotel Zurich Airport
Messe ****

6º 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 em
torno do Reno e na qual se destaca sua famosa
catedral, uma obra-prima da arquitetura gótica
mundial, 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
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HAIA
ROTERDÃ
BRUGES
GENT

AMSTERDÃ
DELFT

BRUXELAS

ANTUÉRPIA
MECHELEN

COLÔNIA
FRANKFURT

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Frankfurt e os Países Baixos

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo
livre. Alojamento.
2º 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.
3º Dia: (Terça) AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade.
Também visitaremos uma fábrica de lapidação,
onde assistiremos a uma demonstração de moldagem de diamantes e veremos uma exposição
dos diferentes tipos de pedras preciosas. Tarde
livre para descobrir outros aspectos da cidade ou
visitar algum de seus museus. Alojamento.
4º Dia: (Quarta) AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre e alojamento.
5º 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, da Academia
de Direito Internacional, 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 Roterdã.
Tempo livre para conhecer o coração econômico e
industrial da Holanda, que possui um dos maiores
portos do mundo (mais de 100 km de cais). Se desejar, você pode fazer uma visita panorâmica com
guia local nestas cidades, incluindo a subida a um
dos símbolos mais representativos da Holanda,
o Euromast, de onde se descortinam vistas panorâmicas magníficas de Roterdã e do Europort.
Continuação para Bruxelas. Tempo livre. Jantar e
alojamento.
6º Dia: (Sexta) BRUXELAS - BRUGES - GENT BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade. A
seguir, realizaremos um passeio por duas cidades
espetaculares: Bruges, onde você vai se encantar
ao descobrir o charme 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 Cris-
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to, etc. Em seguida faremos uma parada em Gent,
com lugares mágicos, como o Castelo dos Condes
de Flandres, a catedral de São 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 belas vistas dos edifícios construídos nos séculos XVI e XVII, etc. Se desejar, poderá
realizar uma visita em ambas cidades. Retorno a
Bruxelas. Alojamento.
7º 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 panorâmica destacando a 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, que conduziu 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 como Patrimônio do Mundo pela UNESCO. Retorno a Bruxelas e
tarde livre ou excursão opcional a Lovaina, onde
se encontra a universidade na qual Erasmo de
Rotterdam foi professor. Veremos a Grote Markt
ou praça principal, com a igreja de São Pedro e a
prefeitura do século XV, além de outros edifícios,
como o Salão dos Tecidos, o Colégio Van Dale, a
igreja de São Miguel e o Grande Beatério. Retorno
a Bruxelas. Alojamento.
8º Dia: (Domingo) BRUXELAS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

Início
Fim
Duração

FRANKFURT
BRUXELAS
8 DIAS
USD

Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo_________________________

1.303

Quarto individual_____________________________

483

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•A
 lojamento com café da manhã buffet (na maioria dos
hotéis).
• 2 Jantares.
• Guia acompanhante durante toda a viagem.
• Visita com guia local em Amsterdã, Bruxelas, Antuérpia
e Mechelen.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Mai
Jun
Jul

7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30

Ago
Set

6 13 20 27
3 10 17 24

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

1

FRANKFURT

3

AMSTERDÃ

3

BRUXELAS

Hotel

Holiday Inn Conference
Süd Primeira
Novotel Amsterdam City /
Westcord Amsterdam
Art Primeira
Thon Brussels City /
Cascade Louise Primeira

HAIA
MIDDELBURG
BRUGES
GENT
BRUXELAS

Cidade de início do circuito.

AMSTERDÃ
DELFT
ROTERDÃ
ANTUÉRPIA

Cidade de fim do circuito.

O melhor da Holanda · Flandres
1º Dia: (Segunda) AMSTERDÃ
Chegada à capital dos Países Baixos e traslado ao
hotel. Tempo livre. Possibilidade de realizar opcionalmente um passeio de lancha ao longo dos
canais. Jantar e alojamento.
2º 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.
3º Dia: (Quarta) AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Alojamento.

6º Dia: (Sábado) BRUGES - GENT - BRUXELAS
Café da manhã. Manhã livre para continuar
conhecendo esta bonita cidade. Almoço. Em
seguida realizaremos uma parada em Gent.
Tempo livre para conhecer seus lugares mágicos. Chegada a Bruxelas. Tempo livre. Jantar e
alojamento.
7º Dia: (Domingo) BRUXELAS (OPCIONAL PARA
MECHELEN E LOVAINA)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade.
Tempo livre ou, se desejar, faça uma excursão
opcional com guia em duas cidades importantes da história e cultura flamengas: Mechelen,
antiga capital dos Países Baixos na época dos
Duques de Borgonha e hoje em dia a capital
eclesiástica da Bélgica, e depois, Lovaina, em
cuja universidade Erasmo de Rotterdam foi
professor. Retorno a Bruxelas. Jantar e alojamento.
8º Dia: (Segunda) BRUXELAS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

Início
Fim
Duração

AMSTERDÃ
BRUXELAS
8 DIAS
USD

Preços por pessoa

Quarto duplo__________________________________

1.534

Supl. quarto individual_______________________

472

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• 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 e
Antuérpia.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Jun
Jul

5 12 19 26
3 10 17 24 31

Ago
Set

PAÍS POR PAÍS

4º Dia: (Quinta) AMSTERDÃ - DELFT - HAIA ROTERDÃ
Café da manhã. Saída para Haia, a cidade dos palácios e avenidas, das embaixadas e ministérios,
sede do governo dos Países Baixos, da Academia
de Direito Internacional, do Tribunal Internacional
e residência da família real holandesa. Tempo livre. 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
panorâmica opcional com guia local nestas duas
cidades, incluindo a entrada a um dos lugares
mais representativos da Holanda: o 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 água e a ilha das inovações.
Continuação para Roterdã. Tempo livre. Jantar e
alojamento.

5º 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. Continuação para Antuérpia, um dos
centros mundiais do diamante. Almoço. Visita panorâmica pela cidade. Tempo livre. Jantar e alojamento.

7 14 21 28
4 11 18 25

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

4

AMSTERDÃ

1

ROTERDÃ

1
2

BRUGES
BRUXELAS

Hotel

Novotel Amsterdam City /
Artemis Primeira
Holiday Inn Express /
Hampshire Savoy Primeira
Ibis Brugge Centrum Primeira
Cascade Louise / Thon City Primeira
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PRAGA

VIENA

BRATISLAVA
BUDAPESTE

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Praga · Budapeste · Viena (Cód. 179-17)

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Sábado): PRAGA
Chegada a Praga. Recepção e traslado ao hotel.
Alojamento.
2º Dia: (Domingo): PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma visita
opcional a Karlovy Vary. Suas fontes termais naturais são conhecidas e apreciadas desde os tempos antigos e, na época do império Austro-Húngaro, adquiriu seu aspecto atual, com majestosos
balneários e palácios. A visita está organizada
através de um percurso pelo centro histórico ao
longo do rio Teplá, incluindo o lendário Grandhotel
Pupp, o Teatro Municipal e as diferentes colunatas. A visita inclui um almoço com pratos típicos
checos em um restaurante do centro, seguido de
tempo livre para passear e conhecer os produtos
locais, tais como o Becherovka, um licor original;
o cristal da Boêmia; joias de granada, uma pedra
semipreciosa, e os cosméticos terapêuticos à
base de sais. Retorno a Praga e alojamento.
3º Dia: (Segunda): PRAGA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã
visita panorâmica nesta 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.
4º 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 até Budapeste. À noite, teremos oportunidade de fazer, opcionalmente, um agradável passeio fluvial ao longo
do Danúbio. Alojamento.
5º 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 da realeza 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. Grandes pontes unem ambas as mar-
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gens. 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.
6º Dia: (Quinta): VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica nesta cidade histórica, 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 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 e 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. Em seguida, possibilidade
de visitar, opcionalmente, o interior e os jardins
do magnífico palácio de verão Schönbrunn e a
Ópera de Viena. Tarde livre.
7º Dia: (Sexta): VIENA
Café da manhã. Dia livre à sua disposição para
continuar conhecendo a capital da Áustria ou fazer excursões opcionais.
8º Dia: (Sábado): VIENA
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

22$
Início
Fim
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo

PRAGA
VIENA
8 dias
USD

Média Temporada___________________________

760

Alta Temporada______________________________

830

Suplemento Individual______________________

360

Supl. Meia Pensão durante toda a viagem
(7 jantares)_____________________________________

Desc. Venda Antecipada___________________

245
22

Os preços não incluem tarifa aérea.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Traslados de chegada e saída (aerop./ hotel / aerop.).
• Alojamento com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante toda a viagem.
• Visita com guia local em Praga, Budapeste e Viena.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________
Mai
Jun
Jul

13 27
10 24
8 22

l Média Temporada

Ago
Set
Out

5 19
2 16 30
14

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
1
3

PRAGA
BUDAPESTE
VIENA

Hotel

Barceló ****
Mercure Budapest ****
Exe ****

PRAGA

VIENA

BRATISLAVA
BUDAPESTE

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Cidades imperiais
1º Dia: (Domingo): PRAGA
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao
hotel. Alojamento. Jantar não incluso.

3º Dia: (Terça): PRAGA: HRADCANY E MALÁ
STRANA
Café da manhã. Saída para 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).
Entraremos também no Antigo Palácio, que era
a residência dos príncipes da Boêmia. Passaremos depois pela Viela Dourada e, no recinto do
castelo, visitaremos a nave principal da catedral
de São Vito. Almoço durante a visita. Desceremos a magnífica rua Nerudova até o precioso
bairro de Malá Strana, local histórico admiravelmente preservado, que parece praticamente inalterado desde os meados do século XVIII.
Passaremos pela 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. Almoço e visita com guia local, passeando 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: VISITA COM GUIA
Café da manhã. A parte da manhã será dedicada a visitar a parte alta da cidade: Buda. Visita
ao interior da igreja de Matias, passando pelo
Palácio Real e subindo até o Monte Gellért. Do
mirante da cidadela desfrutaremos de uma maravilhosa vista da cidade baixa e do Danúbio.
Depois do almoço, atravessaremos o rio para

6º Dia: (Sexta): BUDAPESTE - VIENA:
SCHÖNBRUNN
Café da manhã. Saída para a Áustria. Chegada a Viena ao meio-dia. Almoço. Visita a Viena
com guia local. Iremos admirar o palácio de
Schönbrunn e veremos os aposentos imperiais.
Visitaremos também as antigas cocheiras imperiais (Wagenburg). Jantar num “Heurigen-Restaurant”, típica taberna vienense, onde o
vinho da última colheita (heurigen) acompanhará um jantar tradicional animado por músicos.
Alojamento em Viena.
7º Dia: (Sábado): VIENA: VISITA COM GUIA
Café da manhã. Neste dia, continuaremos a descobrir Viena passeando pelas sinuosas ruelas
do centro antigo, onde iremos admirar a catedral de Santo Estêvão (sem entrada), os pátios
do Palácio Imperial (Hofburg) e entrar na sala
principal da Biblioteca Nacional. 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): SAÍDA DE VIENA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Viena
em função dos horários de voo. Fim da viagem.

Início
Fim
Duração
Preços por pessoa

PRAGA
VIENA
8 dias
USD

Quarto Duplo/triplo__________________________

1.208

Supl. quarto individual________________________

381

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Existe a possibilidade de fazer o itinerário no sentido inverso, sem
variar o conteúdo das visitas.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Recepção no aeroporto/estação.
• Seguro de assistência em viagem.
• Alojamento em quarto double/twin em hotéis 4*, com
pensão completa: 7 cafés da manhã-buffet, 6 almoços e
6 jantares (com menus de 3 pratos), sendo um deles num
restaurante “Heurigen” de Viena, com uma bebida: (1/4l)
de vinho. O jantar do 1º dia NÃO está incluso.
• Guias locais em: Praga (2 dias), Viena (um dia e meio),
Budapeste (um dia), Bratislava (2 horas).
• Entrada para os seguintes locais: Praga: igreja de São
Nicolau da cidade velha, bairro de Hradcany com a nave
principal da catedral de São Vito, basílica de São Jorge,
palácio antigo e Viela Dourada; igreja de Nossa Senhora
da Vitória com o Menino Jesus de Praga // Bratislava:
catedral de São Martinho // Budapeste: igreja de Matias,
Bastião dos Pescadores, castelo de Vajdahunyad // Praga:
passeio de barco ao longo do rio Vltava (rio Moldava)
(1 hora, com taça de champanhe) // Viena: castelo de
Schönbrunn («Imperial Tour»), coleção de cocheiras
imperiais no castelo de Schönbrunn, biblioteca nacional.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: (Segunda): STARÉ MESTO E JOSEFOV
Café da manhã. Visita ao bairro de Staré Mesto, centro antigo da cidade. Começaremos pelo
bairro judeu ou Josefov. Admiraremos a igreja
de Nossa Senhora de Týn e a prefeitura, com o
fantástico relógio astronômico do séc. XV. Visita
à magnífica igreja barroca de São Nicolau. Passaremos pela famosa ponte Carlos, decorada
com um impressionante 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. Em
seguida, passeio de barco no rio Vltava (Moldava), durante o qual será servida uma taça de
champanhe. Almoço durante a visita. Jantar e
alojamento.

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. Opcionais (com suplemento): jantar típico em uma
csarda - restaurante tradicional com música e
danças folclóricas. Alternativamente, sugerimos um cruzeiro ao longo do Danúbio. Jantar
e alojamento.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

9
14
4
2

30
28
11 18 25
9 16 23 30

6 13 20 27
3 10 17 24
1

Ago
Set
Out

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

PRAGA

2

BUDAPESTE

2

VIENA

Hotel

Ametyst / Hotels Sonata/
Plaza Alta/Manes /
Jurys Inn Primeira
Lions Garden / Achat /
Arena / Danubius Grand Hotel
Delta / Arcotel Wimberger /
Zeitgeist / Austria Trend Hotels

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
NOITES EXTRAS EM PRAGA E BUDAPESTE _______________
Quarto duplo/triplo
Quarto individual

100
154

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

PRAGA
AEROP/HTL
EST/HTL
VIENA
AEROP/HTL
EST/HTL

1PAX

2PAX

3PAX

4PAX

64

32

22

16

1PAX
142
122

2PAX
71
61

3PAX
47
41

4PAX
35
30

175

VARSÓVIA
KAZIMIERZ DOLNY
ZAMOSC

WROCŁAW
AUSCHWITZ

ZALIPIE
CRACÓVIA

Cidade de início e fim do circuito.

Tesouros da Polônia

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Sábado): VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia e traslado ao hotel. Dependendo de seu horário de voo, possível tempo livre.
Jantar e alojamento.
2º Dia: (Domingo): VARSÓVIA
Café da manhã. Na parte da manhã, começaremos
com a visita panorâmica em Varsóvia; passaremos ao longo do Parque Real de Lazienki com o
monumento em homenagem a Frederic Chopin, o
Palácio na Água e o Teatro na Ilha. Também iremos visitar a antiga parte judaica da cidade: os
terrenos do antigo gueto e os monumentos em
memória aos lugares onde ocorreu o martírio dos
judeus na 2ª Guerra Mundial, como Umschlagplatz
e o Monumento dos Heróis do Gueto. Finalmente,
seguiremos para o centro velho e caminharemos
pelas ruas medievais, começando pelo Palácio
Real e a catedral, passando pela praça do mercado e o Barbacã, até a Cidade Nova. Almoço. Tarde
livre. Alojamento.
3º Dia: (Segunda) - VARSÓVIA - KAZIMIERZ
DOLNY - ZAMOSC
Café da manhã. Saída para Kazimierz Dolny, às
margens do rio Vístula, conhecida como a Pérola
do Renascimento Polonês. Para chegar à cidade,
atravessaremos uma paisagem de campos, florestas, prados e plantações de lúpulo. Passeio
pelo centro histórico para conhecer a praça do
mercado, rodeada de casas nobres renascentistas, a igreja paroquial barroca, as ruínas do castelo e o monte das Três Cruzes, a partir do qual
se estende uma incrível panorâmica sobre o vale
do rio Vístula, Kazimierz e o castelo de Janowiec.
Tempo livre. Continuação para Zamosc e breve
caminhada pelo centro histórico, Patrimônio da
Humanidade e exemplo perfeito da cidade renascentista do século XVI, que mantém seu traçado
original, suas fortificações e edifícios que combinam arquitetura italiana e tradicional Centro-Europeia. Jantar e alojamento.
4º Dia: (Terça) - ZAMOSC - ZALIPIE - CRACÓVIA
Café da manhã. Durante a manhã, podemos apreciar a paisagem de campo polonesa, a região
dos bosques e florestas, até chegar Zalipie, uma
cidadezinha encantadora que se destaca pelas
coloridas pinturas feitas à mão nas paredes de
suas casas, capelas e móveis, uma tradição que

remonta a mais de um século, quando as mulheres do lugarejo começaram a pintar as fachadas
com motivos de flores para ocultar os restos de
manchas de fuligem das lareiras. Visite a casa de
Curylowa, transformada em museu. Traslado para
Cracóvia. Jantar e alojamento.
5º Dia: (Quarta) - CRACÓVIA - EXCURSÃO A
WIELICZKA
Café da manhã. Na parte da manhã, faremos a visita panorâmica em Cracóvia, antiga capital da Polônia, que recebeu o título de Patrimônio Mundial
na primeira lista criada pela UNESCO. Durante a
visita vamos conhecer a colina Wawel, onde há um
castelo com um pátio de arcadas, a antiga sede
dos reis da Polônia e a catedral. Passeio na praça
do mercado do centro histórico, com monumentos
como o Salão de Tecidos (Sukiennice), a Igreja da
Virgem Maria e a torre da prefeitura. Continuação
para o Barbacã e as muralhas da cidade medieval. Almoço. Partida para Wieliczka e visita à mina
de sal em funcionamento mais antiga do mundo
(UNESCO) para ver suas capelas, os lagos subterrâneos, as ferramentas e os equipamentos originais. Retorno para Cracóvia. Alojamento.
6º Dia: (Quinta) - CRACÓVIA - AUSCHWITZ WROCLAW
Café da manhã. Saída para Auschwitz Birkenau,
em Oświęcim: o maior dos campos de concentração e extermínio, construído pelos nazistas em
1940, nos arredores da cidade de Oświęcim, símbolo mundial do genocídio e do Holocausto. Traslado para Wroclaw. Jantar e alojamento.
7º Dia: (Sexta) - WROCLAW - VARSÓVIA
Café da manhã. Na parte da manhã, faremos a
visita a Wroclaw, conhecida como a “Cidade das
Cem Pontes”: caminharemos pela parte mais antiga da cidade, a ilha Ostrow Tumski. Atravessando a ponte, chegaremos ao centro histórico, com
a catedral e a universidade de Wroclaw, onde entraremos na representativa sala barroca Aula Leopoldina. Almoço. Traslado para Varsóvia. Jantar
e alojamento.

Início e Fim
Duração
Preços por pessoa

Baixa Temporada____________________________

1.270

Alta Temporada______________________________

1.297

Sup. Individual Baixa T._____________________

235

Sup. Individual Alta T._______________________

235

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado sem variar
o conteúdo das visitas.
Consulte suplementos para os traslado de chegada e/ou saída de/
para a estação.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Ida/volta - principais aeroportos*
• 7 noites de alojamento, sendo 3 noites em Varsóvia, 1
noite em Zamosc, 2 noites em Cracóvia e 1 noite em
Wroclaw.
• Visita com guia local na panorâmica em Varsóvia (inclui
entrada ao Palácio Real), panorâmica em Cracóvia
(inclui entrada ao castelo e à catedral), visita às Minas
de Sal de Wieliczka (inclui entradas), Auschwitz,
panorâmica em Wroclaw.
• Entrada ao museu da Casa de Curylowa.
• Café da manhã diário, 8 refeições.
* Consulte suplementos a partir de aeroportos
secundários e/ou periféricos em nossas informações
adicionais.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Jun
Jul

11
16

Ago
Set

6 13
3

l Alta Temporada

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

8º Dia: (Sábado) - VARSÓVIA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado e traslado ao aeroporto para embarcar no voo
rumo a sua cidade de destino. Fim de nossos serviços.

VARSÓVIA
8 dias
USD

3

VARSÓVIA

1

ZAMOSC

1

CRACÓVIA

2

WROCLAW

Hotel

Hotel Novotel Centrum /
Hotel Mercure Centrum
Hotel Mercure Zamosc Siare
Miasto
Hotel Puro Krakow / Hotel
Novotel Krakow Centrum
HP Park Plaza / Qubus
Hotel

NOITES EXTRAS EM VARSÓVIA_______________________________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto individual

227
169

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.

176

MOSTEIRO
MOLDOVITA
GARGANTA DE BORGO

BUCOVINA
MOSTEIRO DE VORONET

BISTRITA
SIGHISOARA
SIBIU

LAGO VERMELHO
BRAȘOV
BRAN
SINAIA
BUCARESTE

Cidade de início e fim do circuito.

Romênia: Transilvânia medieval e os cárpatos
1º Dia: (Domingo) BUCARESTE
Chegada ao aeroporto de BUCARESTE, traslado ao
hotel. Alojamento.
2º Dia: (Segunda) BUCARESTE - SIBIU (Mosteiro
Cozia)
Café da manhã e comparecimento no hall do hotel às 8 horas para a saída do tour para SIBIU. No
caminho, visita ao mosteiro Cozia (século XIV, arte
bizantina ao estilo romeno). Chegada a Sibiu - eleita
a Capital Europeia da Cultura de 2007. Continuação para Sibiel, uma cidade típica, a 25 km de Sibiu,
onde visitaremos o museu das coleções de ícones
em vidro. Almoço típico numa casa rural. Retorno a
Sibiu, visita à cidade com guia local incluindo a praça Principal, a praça Menor e as catedrais ortodoxa,
católica e evangélica. Alojamento no hotel.

4º Dia: (Quarta) CLUJ-NAPOCA - TARGU MURES
(Turda mina de sal)
Café da manhã no hotel e saída para Turda para
visitar a salina, o local subterrâneo mais bonito do
mundo, uma mina de sal formada há cerca de 14
milhões de anos, que já era explorada pelos romanos e se estende no subsolo por 45 km quadrados,
a 1,2 km de profundidade (embora o passeio turístico desça até um máximo de 850 m). Continuaremos com a visita ao museu de História Turda, com
uma exposição de arqueologia romana. Almoço
em restaurante local. Continuação para TARGU
MURES, cidadela medieval construída no século
XV e reconstruída mais tarde, no século XVII. Visita
panorâmica na cidade. Alojamento no hotel.
5º Dia: (Quinta) TARGU MURES - BRASOV (Biertan- Sighisoara)
Café da manhã no hotel. Saída para Sighisoara
(Patrimônio UNESCO). No caminho, parada em
Biertan, onde, sobre uma colina que domina a área
circundante, existe uma igreja fortificada do século XVI (Patrimônio UNESCO) de estilo gótico tardio,
em cujo interior poderemos admirar esculturas de
madeira, pinturas e lápides. Chegada a Sighisoara,
originariamente cidade romana, hoje uma das cidades medievais mais importantes do mundo; no
alto de uma colina destaca-se a cidadela fortificada, com suas portas e passagens secretas; a Torre
do Relógio do século XIV e a casa onde nasceu o
príncipe Vlad Tepes – o Empalador. Almoço em
um restaurante local. À tarde, saída para Brasov,
bela e tradicional cidade, que se orgulha de seu
passado como capital da Transilvânia. Alojamento
no hotel.

7º Dia: (Sábado) BRASOV - BUCARESTE (Sinaia:
castelo de Peles - visita Bucareste)
Café da manhã no hotel e saída para BUCARESTE e, no caminho, parada em Sinaia para visitar
o Castelo de Peles, antiga residência de verão da
família real romena, construído no século XIX pelo
primeiro rei da Romênia – Carol I; e o Mosteiro de
Sinaia, fundado em 1695 por Miguel Cantacuzino, grande dignatário romeno, ao voltar de uma
viagem à Terra Santa (o mosteiro de Sinaia deve
seu nome ao monte Sinai). Saída para Bucareste.
Almoço em restaurante local. À tarde, visita panorâmica na cidade com entrada ao museu do Povo
(Satului) ao ar livre. Alojamento.
8º Dia: (Domingo): BUCARESTE
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto
para embarcar no voo de volta para a Espanha.

Início e Fim
Duração
Preços por pessoa

BUCARESTE
8 DIAS
USD

14/05 - 18/06 e 17-24/09
Quarto Duplo/Triplo____________________________

1.299

Supl. individual_________________________________

327

25/06 - 10/09
Quarto Duplo/Triplo____________________________

1.027

Supl. individual_________________________________

308

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Programa básico com 06 almoços no caminho, em
restaurantes locais, dias 02-07 do circuito.
• Transfer in e out durante o circuito (diferentes datas
com taxa de serviço de traslado).
• Visitas INCLUSAS: Mosteiro Cozia, Sibiu – as catedrais
ortodoxa, católica e evangélica. Sibiel – Museu das
coleções de ícones em vidro. Alba Iulia – a cidadela
(interior, o Salão da União) e a catedral. Cluj-Napoca
– as catedrais ortodoxa e católica. Turda – a mina de
sal e o museu de história. Biertan – a igreja fortificada
(Patrimônio UNESCO). Sighisoara (Patrimônio UNESCO)
– o museu de história dentro da Torre do Relógio.
Prejmer – a igreja fortificada (Patrimônio UNESCO).
Bran – o castelo de Bran. Brasov – a igreja negra. Sinaia
– o mosteiro e o castelo de Peles. Bucareste – o museu
do povo (Satului).

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: (Terça) SIBIU - CLUJ-NAPOCA (Alba Iulia)
Café da manhã no hotel, saída para CLUJ-NAPOCA
passando por Alba Iulia. Visita panorâmica para
ver as ruínas da antiga cidadela e a catedral da
cidade. Almoço em restaurante local. Continuação
da viagem até Cluj-Napoca e visita panorâmica no
centro da cidade passando pelas catedrais ortodoxa e católica. Alojamento no hotel.

6º Dia: (Sexta) BRASOV (Prejmer - Bran - Poiana
Brasov)
Café da manhã no hotel. Excursão matinal a Prejmer para visitar a igreja fortificada (século XV,
Patrimônio UNESCO). Continuação para Bran,
onde visitaremos o castelo, fortaleza do século
XIV conhecida mundialmente como o “Castelo de
Drácula” graças aos cineastas americanos. Continuação para Poiana Brasov, estação de inverno
e verão conhecida como o “prado do sol”. Almoço
num restaurante local. À tarde, retorno a Brasov e
visita à cidade incluindo a praça Principal, a Igreja
Negra e o centro histórico (Scheii Brasovului). Alojamento no hotel.

NOTAS: é permitida apenas 1 MALA POR PESSOA. Não
recomendamos triplos porque se utiliza cama extra.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Mai
Jun
Jul

14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30

Ago
Set

l Mínimo 6 participantes

6 13 20 27
3 10 17 24

l Saídas Garantidas

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2
1
1
1
2

Hotel

Novotel
BUCARESTE
Mercure
Capital Plaza
Continental Forum
SIBIU
Ramada Sibiu
CLUJ-NAPOCA Grand Hotel Napoca
TARGU MURES Hotel Grand/ Plaza
BRASOV
Aro Palace

NOITES EXTRAS EM BUCARESTE__________________________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

127
181

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.

177

LIUBLIANA
POSTOJNA

ZAGREB
PLITVICE

ZADAR

MOSTAR
MEDUGORJE
POCITELJ
DUBROVNIK

SPLIT

Cidade de início e fim do circuito.

Descubra a Croácia, a Eslovênia e a Bósnia

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo) ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Zagreb e traslado ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia: (Segunda) ZAGREB - LIUBLIANA
Café da manhã. Visita panorâmica à capital da
Croácia com guia local. Zagreb 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
incluso na opção PC). Tarde dedicada a visitar
a cidade de Liubliana com guia local, durante a
qual veremos o centro antigo, a prefeitura, a Fonte de Robba, as Três Pontes, a universidade e o
Centro Cultural. Restante da tarde livre em Liubliana. NOVIDADE: Jantar folclórico em Liubliana.
Alojamento.
3º Dia: (Terça) LIUBLIANA - POSTOJNA - ZADAR
Café da manhã. Saída para Postojna e visita às
grutas, com suas maravilhosas formações de
estalactites e estalagmites, a bordo de um trenzinho. (Almoço incluso na opção PC). Saída para
Zadar. Chegada e visita com guia local. Esta cidade 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 na região de Zadar.

4º Dia: (Quarta) ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK
Café da manhã e saída para Split, a capital da
Dalmácia. Visita com guia local incluindo a entrada à parte subterrânea do Palácio de Diocleciano.
(Almoço incluso na opção PC) e tempo livre em
Split. À tarde, continuação para Dubrovnik. Jantar
e alojamento na região de Dubrovnik.
5º Dia: (Quinta) DUBROVNIK
Café da manhã. Visita com guia local à cidade de
Dubrovnik, 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 incluso na opção PC). Restante 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 - POCITELJ - MEDJUGORJE - MOSTAR
Após o café da manhã, saída para Bósnia-Herzegovina. Paradas no belo lugarejo turco de Pocitelj
e no conhecido local de peregrinação de Medjugorje. Continuação para a cidade de Mostar.
(Almoço incluso na opção PC). Visita com guia
nesta cidade que é um elo entre as culturas do
oriente e ocidente, com seus becos, 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, onde chegaremos por volta de meio-dia (Almoço incluso
na opção PC). Tarde dedicada à visita ao Parque
Nacional, com seus 16 lagos que se unem por
meio de 92 cataratas e cascatas. Passeio nas trilhas rodeadas de lagos e cachoeiras e travessia
de barco no lago Kozjak. Retorno até a saída do
parque. Continuação para Zagreb. Jantar frio e
alojamento em Zagreb.
8º Dia: (Domingo): ZAGREB – SAÍDA CAFÉ DA
MANHÃ.
Traslado ao aeroporto. Retorno a Espanha. Fim
da viagem.

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
DUBROVNIK
ZAGREV AEROP
ZAGREV EST

1PAX
54
118
64

2PAX
54
59
32

3PAX
54
39
21

4PAX
54
29
16

NOITES EXTRAS EM ZAGREB________________________________
Temporada

Zagreb Abr. a Out.

Quarto
Quarto
Duplo/Triplo Individual

12 118

172

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.

178

Início e Fim
Duração

ZAGREB
8 dias
Quarto Duplo/
Triplo

Abril e Outubro______________

1.181

Maio_____________________________
Junho e 17-24 de Set________
Julho, Agosto e 03-10 de Sept__
Supl. quarto individual_______
Supl. Pensão Completa________

1.217
1.290
1.362
401
142

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser feito em sentido inverso sem variar o conteúdo das visitas.
Consulte suplementos para os traslado de chegada e/ou saída de/
para a estação.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
• Alojamento com 7 cafés da manhã-buffet, 6 almoços
(menus turísticos com 3 pratos, apenas para a opção
PC), 6 jantares (menus turísticos de 3 pratos ou buffet)
+ 1 jantar folclórico.
• Guias locais falando espanhol em Zagreb, Liubliana,
Zadar, Split, Dubrovnik e Mostar.
• Entradas: Postojna: as grutas // Split: parte
subterrânea do palácio de Diocleciano // Dubrovnik: a
catedral, o palácio Knezev Dvor, a antiga farmácia //
Mostar: casa muçulmana, mesquita // lagos de Plitvice:
Parque nacional com travessia de barco.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

9
7
4
2

16
14
11
9

23
21
18
16

30
28
25
23 30

Ago
Set
Out

6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Noites

Cidade

2

ZAGREB

1

LJUBLJANA

1

ZADAR

2

DUBROVNIK

1

MOSTAR

Hotel

Arcotel Allegra / International /
Panorama / Phoenix
Plaza / Four Points (Mons)
/Austria Trend Ljubljana /
Actum/Kranj
Pinija/Petrcane / Ilirija /
Biograd / Kolovare / Zadar
Maestral Hotels/Dubrovnik / Babin Kuk Hotels /
Dubrovnik / Astarea/Mlini /
Epidaurus/Cavtat
City Hotel / Mostar / Ero /
Mostar / Bristol/Mostar Ero
/ Bristol

REGIÃO DOS
FIORDES
VALE
DE VOSS
BERGEN

OSLO

Cidade de início do circuito.

ESTOCOLMO

Cidade de fim do circuito.

Estocolmo · Fiordes
1º Dia: (Sábado) ESTOCOLMO
Chegada a Estocolmo e traslado ao hotel. Restante
do dia livre. Alojamento.
2º Dia: (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica de ônibus passando pelos pontos mais importantes da cidade e
passeio a pé pela Gamla Stan, a cidade velha. Restante do dia livre. Se desejar, faça uma visita opcional ao museu Vasa e ao interior da prefeitura, onde,
todos os anos, no dia 10 de dezembro, se celebra o
banquete e o baile de gala posterior à entrega do
Prêmio Nobel. Alojamento.

4º Dia: (Terça) OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: 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 o salão no qual são realizadas
as celebrações do Prêmio Nobel da Paz. 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 expedições Admudsen, Nansen e Sverdrup; e o museu Nórdico de
Arte Popular ao ar livre. Alojamento.
5º 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. Continuação

6º Dia: (Quinta) REGIÃO DOS FIORDES - VALE DE
VOSS
Café da manhã. Excursão à geleira de Nigards ou
à de Briksdal, localizadas no Parque Nacional de
Jostedalsbreen. Recomendamos calçado apropriado, já que realizaremos uma boa caminhada
durante a qual desfrutaremos da natureza, em
meio a paisagens inesquecíveis, até chegar à
geleira. Na hora indicada, saída para dar um passeio de barco pelo Sognefjord, conhecido como o
Fiorde dos Sonhos. Desembarque em Gudvangen.
Continuação para o vale de Voss, que é um belo
destino turístico desde o século XIX, graças a suas
belas paisagens. Tempo livre. Se desejar, faça uma
excursão opcional a bordo do Trem de Flam, magnífica obra da engenharia com um audaz traçado
ferroviário que passa por cenários espetaculares
entre rios, montanhas e cachoeiras, e que nos fará
sentir toda a grandeza das paisagens norueguesas. Jantar e alojamento.

Início
Fim
Duração

ESTOCOLMO
BERGEN
8 DIAS
USD

Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo_________________________

1.665

Individual______________________________________

378

OPÇÃO TUDO INCLUSO_______________________________________________
• Este itinerário pode ser realizado na versão TUDO
INCLUSO.
• Além das visitas e refeições básicas do itinerário,
somam-se aquelas constantes sob a nomenclatura
(Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total
de 9 refeições, e a seguinte visita:
* Visita panorâmica em Bergen com subida em teleférico
a Floytjellet

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: (Segunda) ESTOCOLMO - OSLO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial de
Karlstad, situada ao norte do maior dos lagos suecos, o Väneren, com tempo livre para conhecê-la.
Continuação para Oslo. Tempo livre para começar a
conhecer a capital da Noruega. Alojamento.

para a região dos fiordes. Dependendo das condições meteorológicas, poderemos fazer uma excursão opcional de helicóptero, sobrevoando esta zona
de fiordes e vales. Jantar e alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• 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 na panorâmica de Estocolmo, Oslo,
prefeitura de Oslo com entradas, passeio de barco ao
longo do Sognefjord.

7º Dia: (Sexta) VALE DE VOSS - BERGEN
Café da manhã e saída para Bergen, capital da Noruega até 1830, e hoje, segunda cidade norueguesa.
Chegada e restante do dia livre. Visita panorâmica
para conhecer, entre outros lugares, o velho Porto
de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes da
Liga Hanseática e suas construções de madeira.
Subiremos a colina de Floyfjellet de teleférico, para
apreciar um surpreendente panorama da cidade,
de seu fiorde, etc. Alojamento.

DATAS DE INÍCIO (2017) ____________________________________________

8º Dia: (Sábado) BERGEN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________

Jun
Jul

4 11 18 25
2 9 16 23 30

Noites Cidade

2

ESTOCOLMO

2

OSLO
REGIÃO DOS
FIORDES

1
1

VALE DE VOSS

1

BERGEN

Ago
Set

6 13 20 27
3 10 17 24

Hotel

Quality Globe /
Park Inn Primeira
Rica Oslo Primeira
Skjolden / Eikum /
Loenfjord Turista Superior / Primeira
Myrkdalen / Oppheim Turista
Superior / Primeira

Rica Bergen / Bergen
Holberg Primeira
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TALLINN
PÄRNU
GUTMANIS
RIGA
RUNDALE

TURAIDA
SIGULDA

ŠIAULIAI
KAUNAS

Cidade de início do circuito.

VILNIUS

Cidade de fim do circuito.

Países Bálticos

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo): VILNIUS
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.
2º Dia: (Segunda): VILNIUS
Café da manhã. Visita panorâmica em Vilnius. Durante a visita, poderemos admirar os edifícios Art
Nouveau da Avenida Gediminas e a Sinagoga. Durante nosso passeio pelo magnífico centro histórico 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, além do Portão do Amanhecer e a vizinha
catedral ortodoxa. Visita à “República de Uzupis”,
um animado distrito declarado “república independente” 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. Retorno a Vilnius.
Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.
3º Dia: (Terça): VILNIUS - KAUNAS - SIAULIAI RUNDALE - RIGA
Café da manhã. Saída para Kaunas. Visita panorâmica na cidade. Saída para Siauliai. Almoço. Visita à Colina das Cruzes, em Siauliai. Saída para
Rundale. Visita ao palácio de Rundale. Continuação para Riga. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e
alojamento.
4º Dia: (Quarta): RIGA
Café da manhã. Visita ao mercado central da
cidade. Visita panorâmica em Riga, declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Realizaremos um circuito panorâmico a pé no centro
histórico, com suas ruas de pedra. Admiraremos
o castelo de Riga - atual sede da Presidência da
República, o antigo convento, o Hospital do Espírito Santo, a catedral Católica de São Tiago e alguns
dos edifícios civis mais antigos da cidade. Visita à
catedral de Riga, mais conhecida como o Domo.
Almoço (opção TUDO INCLUSO). Tarde livre. Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): Percorreremos o bairro Art Nouveau de Riga. Jantar (opção
TUDO INCLUSO) e alojamento.
5º Dia: (Quinta): RIGA - SIGULDA - TURAIDA GUTMANIS - PARNU - TALLINN
Café da manhã. Saída para Sigulda. Excursão ao
vale de Gauja e ao Parque de Gauja. Visita panorâmica em Sigulda. Visita ao Castelo de Turaida.
Também visitaremos a igreja de madeira de Vidzeme e o cemitério livoniano. Visita às grutas de
Gutmanis. Almoço. Saída para Pärnu. Visita panorâmica em Pärnu. Continuação para Tallinn. Jantar
(opção TUDO INCLUSO) e alojamento.
6º Dia: (Sexta): TALLINN
Café da manhã. Visita panorâmica em Tallinn,
onde admiraremos o centro antigo medieval. Vi-
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sita à magnífica catedral luterana, edifício gótico.
Almoço (opção TUDO INCLUSO). Opcional (contido
na opção TUDO INCLUSO): Visita ao museu Etnográfico ao ar livre “Rocca-al-Mare”. Jantar (opção
TUDO INCLUSO) e alojamento.
7º Dia: (Sábado): TALLINN
Café da manhã. Dia livre. Alojamento. Opção TUDO
INCLUSO: Possibilidade de contratar excursão opcional a Helsinki. Jantar.
8º Dia: (Domingo): TALLINN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM (ou extensão a São Petersburgo).
extensión San Petesburgo
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, percorrendo seu centro histórico e seus
principais monumentos. Almoço e tempo livre.
Jantar e alojamento.
10º Dia: (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Almoço. Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): Visita ao museu Hermitage, o maior da Rússia. Restante do dia livre.
Jantar e alojamento.
11º Dia: (Quarta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

EXTENSÃO SÃO PETERSBURGO_____________________________
Início de extensão 07/05-14/05 e 09/07-15/10
796
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
336
Início de extensão 21/05-02/07
978
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
463
PREÇO FIFA CONFEDERAÇÕES (18-25/06)
1.341
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
735

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
Vilnius
São Petersburgo
Moscou

56
82
91

NOITES EXTRAS EM VILNIUS OU TALLINN_________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

73
145

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.

Início
VILNIUS
Fim
TALLINN
8 dias
Duração
Preços por pessoa 		
USD

Quarto Duplo/Triplo__________________________

1.025

Supl. quarto individual________________________

417

Suplemento Opção TI_______________________

363

Os preços de noites extras publicados são 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.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar o
conteúdo das visitas.
Você pode prolongar sua estadia incorporando-se ao circuito Rússia
Completa (itinerário São Petersburgo-Moscou).

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com 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 adicionais: 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 “Roccaal-Mare”.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________
Mai
Jun
Jul

7 21
4 11 18 25
2 9 16 23 30

Ago
Set
Out

6 13 20 27
3 17
8

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

VILNIUS

3

RIGA

2

TALLINN

3

SÃO
PETESBURGO

Hotel

Novotel / Crowne Plaza /
Best Western
Radisson Blu / Islande,
Bellevue Park
Radisson Blu / Meriton
Conference & Spa / Park Inn
Central / Euroopa
Radisson / Marriott /
Holiday Inn / Sokos, Vedensky

SÃO PETERSBURGO

MOSCOU

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Rússia completa
1º Dia: (Domingo/Quarta): MOSCOU
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

3º Dia: (Terça/ Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Opcional (contido na
opção TUDO INCLUSO): visita ao Kremlin com
suas catedrais, construído no séc. XII e declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Visitaremos o interior do recinto para admirar o
Sino da Czarina, o maior do mundo, e o Canhão
do Czar, um dos maiores já construídos. Finalizaremos a visita na célebre praça das catedrais,
emoldurada pelas de São Miguel, Ascensão 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. 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. Almoço (opção TUDO INCLUSO). Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): saída para
Izmailovo e visita a esta cidade. Traslado à estação ferroviária 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, existe a possibilidade que o almoço e/ou jantar sejam
tipo “piquenique”).

Início
Fim
Duração

MOSCOU
SÃO PETERSBURGO
8 dias
USD

Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo____________________________

1.206

Supl. quarto individual__________________________

617

6º Dia: (Sexta/Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Manhã livre. Almoço (opção TUDO
INCLUSO). Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): 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.

Suplemento saídas:

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. Excursão ao Palácio
de Pavlovsk e passeio em seu grande parque,
originalmente um local de caça imperial. Retorno a São Petersburgo. Almoço (opção TUDO
INCLUSO). Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

8º Dia: (Domingo/Quarta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

NOITES EXTRAS EM
SÃO PETERSBURGO OU MOSCOU__________________________
01/04-31/05 e 01/07-31/10
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
01-30/06
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
01/11-31/03/18
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

100
200
145
290
105
210

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.
Os preços de noites extras publicados são válidos para um máximo
de 3 noites extras consecutivas, antes e/ou depois do circuito. Consulte tarifas para mais de 3 noites adicionais consecutivas.
Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.
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 ocorra antes do anoitecer.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado sem variar
o conteúdo das visitas.
É possível realizar o itinerário inverso São Petersburgo-Moscou.

Quarto duplo/trip. Quarto Individual

Supl. saídas 17/05-13/06

181

327

Supl. saídas 14-28/06

544

417

60
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Suplemento Opção TI_________________________

544

Supl. saídas 31/10-16/05

• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
• Trem-bala Moscou-São Petersburgo (se não houver
disponibilidade, o trajeto é feito em voo diurno).
• Alojamento com café da manhã e 2 almoços.
• Visitas: Moscou (visita panorâmica), convento de
Novodiévichi, degustação de vodca, mosteiro de
Novodiévichi, São Petersburgo (visita panorâmica),
Fortaleza de São Paulo e São Pedro (São Petersburgo).
Opção Tudo Incluso
• Alojamento com Pensão Completa (exceto 1º e 8º dias).
• Trem-bala Moscou-São Petersburgo (em caso de não
haver disponibilidade, o trajeto é feito de avião durante
o dia).
• Visitas: Moscou (visita panorâmica), convento de
Novodiévichi, degustação de vodca, mosteiro de
Novodiévichi, metrô de Moscou, Kremlin (Moscou),
galeria Tretyakov (Moscou), Serguiev Possad e
Izmailovo, São Petersburgo (visita panorâmica),
fortaleza de São Paulo e São Pedro (São Petersburgo),
Museu Hermitage (São Petersburgo), visita exterior
do palácio e parque de Catarina (Pushkin), parque de
Pavlovsk.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: (Segunda/Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica na cidade,
incluindo 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 Lênin. O teatro Bolshoi, a catedral de Cristo Salvador, a sede
da antiga KGB, o velho distrito de Kitai-gorod, as
avenidas que margeiam o rio Moskova, com vista
para o Parlamento, a Duma ou a “Casa Branca”,
o estádio olímpico e a colina dos pardais. Visita
ao célebre convento de Novodiévichi e seu lago,
que serviu como inspiração para Tchaikovsky na
composição de sua famosa obra “O Lago dos Cisnes”; pararemos no parque da Vitória, construído
após a Segunda Guerra Mundial. Pequena degustação de vodca, famosa bebida e um dos mais
famosos e enraizados elementos da cultura popular russa. Almoço. Traslado ao hotel. Opcional
(contido na opção TUDO INCLUSO): visita às mais
importantes estações de metrô de Moscou, que
possui 200 km de linhas e 145 estações. Os mais
importantes artistas da época participaram de
sua decoração utilizando componentes de luxo,
como mármores, vitrais, mosaicos e até mesmo
esculturas. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.

5º Dia: (Quinta/Domingo): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Completa visita panorâmica
em São Petersburgo, conhecida como a Veneza
do Norte. 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 Dostoiévski. Almoço e
tempo livre. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e
alojamento.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Quartas (3 de Maio a 25 de Outubro)
Domingos (2 de Julho a 17 de Setembro)

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
4

Hotel

Marriott / Radisson /
MOSCOU
Holiday Inn / Novotel
Marriott / Radisson, HoliSÃO
day Inn / Sokos / Nash /
PETERSBURGO
Vedensky /ou similar

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
SÃO PETERSBURGO
MOSCOU
VILNIUS

54
82
56
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PORTO

LISBOA

ÉVORA

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Portugal: Lisboa e Oporto

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo): LISBOA
Chegada a Lisboa. Recepção e traslado privativo
ao hotel. Alojamento no hotel selecionado ou similar, de acordo com a categoria.
2º Dia: (Segunda): LISBOA (OPCIONAL A SINTRA)
Visita após o café da manhã no hotel. Permita-se
descobrir Lisboa por algumas horas. Partiremos
em direção ao bairro de Belém. Faremos uma
parada perto da Torre de Belém (declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO). Ao seu lado está o
Monumento aos Navegantes (Padrão dos Descobrimentos). Posteriormente, visitaremos a igreja
do mosteiro dos Jerônimos (classificada Patrimônio da Mundial pela UNESCO). Seguindo o rio Tejo,
visitaremos a Alfama, bairro antigo e tradicional,
onde, em uma loja de artesanato, degustaremos
uma taça de vinho do Porto. Retorno à praça
Marquês de Pombal, passando pela monumental
praça do Comércio, praça do Rossio, coração da
cidade, e pela avenida da Liberdade, boulevard de
Lisboa. Almoço e tarde livre. Alojamento no hotel
selecionado.
OPCIONAL:
Às 14h30 passaremos no hotel para levá-lo a descobrir esta encantadora região e a vila onde a família real passava o verão. Visitaremos o palácio
nacional de Sintra, com tempo livre para entrar
nas lojas de artesanato e na famosa doceria de
Sintra. Seguiremos para o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, para viajar ao longo
da costa, passando pela famosa praia do Guincho,
chegando a Cascais. Nesta cidade, destacam-se a
Boca do Inferno e o magnífico panorama da baía
de Cascais. Durante a viagem de volta a Lisboa,
passaremos por Estoril, onde se encontra o famoso Cassino e seus jardins.
3º Dia: (Terça): ÉVORA
Reservaremos o dia para descobrir a cidade de
Évora, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Partiremos de Lisboa. Ao avistar as muralhas
e uma aldeia de casas brancas, é sinal que chegamos à cidade de Évora. A visita também nos permitirá desfrutar da grande variedade de objetos
artesanais que a região do Alentejo tem a oferecer.
Na parte da tarde, após o almoço, partiremos em
direção a Reguengos de Monsaraz, onde visitaremos uma das vinícolas mais antigas e importantes de Portugal, a Herdade do Esporão. No final
da visita, degustaremos o tradicional moscatel de
Setúbal. No final deste dia maravilhoso, voltaremos para Lisboa.
4º Dia: (Quarta): LISBOA / PORTO (trem)
Check-out após o café da manhã e traslado à estação ferroviária para viajar no trem Intercidades,
de Lisboa ao Porto. Ao chegar à estação de Campanhã no Porto, traslado privativo para o hotel. Na
parte da tarde, tour regular com a visita à “Invicta”,
partindo da avenida dos Aliados até a Ribeira, para
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terminar o passeio com uma degustação. Retorno
ao hotel e alojamento.
5º Dia: (Quinta): MINHO
Depois do café da manhã, visita a Braga, uma das
cidades mais antigas do mundo cristão. Depois de
um delicioso almoço (incluso no tour), a excursão
vai seguir em direção a Guimarães, berço de Portugal, onde você terá a oportunidade de conhecer
o magnífico castelo e o centro histórico de Guimarães! Retorno ao hotel e alojamento.
6º Dia: (Sexta): PORTO
Café da manhã no hotel. Saída do cruzeiro ao longo do Douro.
08h30 - Traslado para o cais da Estiva - Porto.
09h00 - Partida para a cidade de Peso da Régua.
Aperitivo. Almoço a bordo.
16h30 - Chegada à cidade de Peso da Régua.
Visita a pé na estação.
18h46 - 	Partida de trem ou de ônibus até a cidade do Porto.
20h35 - Chegada ao Porto.
Alojamento no hotel selecionado.
7º Dia: (Sábado): COIMBRA E FÁTIMA
Visita ao centro religioso de Portugal, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, altar da fé cristã
e lugar mundial de peregrinação. Almoço livre.
Depois de Fátima, visitaremos a cidade de Coimbra, com sua famosa universidade, a mais antiga
de Portugal e uma das mais antigas da Europa.
A visita começa precisamente na universidade,
fundada no século XIII e que faz parte da Lista do
Patrimônio Mundial da UNESCO. Também teremos
tempo para visitar a Sé Velha (antiga catedral), em
cujas escadarias ouve-se a Serenata Monumental nas vozes dos estudantes que, vestidos com
capas pretas, cantam a Canção de Coimbra com
muito sentimento.
Retorno ao Porto.
8º Dia: (Domingo): PORTO
Café da manhã no hotel. Tempo livre até a hora do
traslado ao aeroporto internacional do Porto ou à
estação ferroviária. FIM DA VIAGEM.

Início
LISBOA
Fim
OPORTO
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD
Quarto
Supl.
Duplo/Triplo Individual

1.344
1.457

Hotéis 3*_______________________
Hotéis 4*_______________________

434
523

EST/HTL
VISITAS OPCIONAIS
Sintra Meia Jornada

91

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Café da manhã (buffet).
• 3 noites em Lisboa em regime AD nos hotéis
selecionados ou similares.
• 4 noites no Porto em regime AD nos hotéis
selecionados ou similares.
• 3 Refeições.
• Traslados de chegada, saída e internos em Lisboa e no
Porto.
• Tour regular dia inteiro a Évora.
• Tour regular em Lisboa (meia jornada).
• Viagem de trem de Lisboa ao Porto (classe turística).
• Tour regular meia jornada no Porto.
• Tour regular dia inteiro ao Minho.
• Cruzeiro regular de 1 dia no Douro.
• Tour regular dia inteiro a Coimbra e Fátima.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

2
7
4
2

9
14
11
9

16
21
18
16

23 30
28
25
23 30

6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22 29

Ago
Set
Out

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Noites

Cidade

4

LISBOA

3

PORTO

Hotel

Hotel Roma*** /
Hotel Açores Lisboa ****
Quality Inn Porto *** /
Hotel Da Música ****

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
AEROP/HTL
EST/HTL

1PAX

2PAX

3PAX

4PAX

73

36

24

27

NOITES EXTRAS_______________________________________________________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

12 178
12 160

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.

BRAGA
GUIMARÃES
PORTO
LAMEGO
AVEIRO
NAZARÉ

COIMBRA
BATALHA

LISBOA

Cidade de início e fim do circuito.

Portugal Imprescindível
1º Dia: (Sexta): LISBOA
Bem-vindo a Portugal! Depois de passar pela seção de recolhimento de bagagens, reunião com o
motorista junto balcão de informações de Turismo, para o traslado ao hotel. Tempo livre depois
do traslado. No hotel você vai receber informações
para o início do tour. Tarde livre.

3º Dia: (Domingo): LISBOA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA
- FÁTIMA - AVEIRO
Depois do café da manhã, saída para o norte de
Portugal. Chegaremos a ÓBIDOS, uma das cidades medievais mais bem preservadas do país,
que guarda, no interior de suas muralhas, as ruínas do castelo. Visite uma loja de artesanato e deguste a “Ginjinha”. Saída para ALCOBAÇA, famosa
por seu belo mosteiro (uma das sete maravilhas
de Portugal), fundada em 1153 e classificada
como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tempo
livre para visitar a igreja do mosteiro, onde se encontram os túmulos de D. Pedro e Dona Inês de
Castro. Não deixe de provar os doces conventuais
da região. Em seguida, continuamos para ALDEIA
DE ALJUSTREL, terra dos três pastorinhos. No
pátio da Casa de Lúcia, um monumento marca a
segunda aparição do Anjo da Paz e o fim da Via
Sacra, que começou no Santuário. Depois, visita
a Fátima, um dos mais importantes santuários
marianos da Europa. Tempo livre. Saída para o
AVEIRO, conhecida como a “Veneza Portuguesa”.
Alojamento e tempo livre.

5º Dia: (Terça): LAMEGO - PINHÃO - MESÃO FRIO
- AMARANTE - GUIMARÃES
Após o café da manhã, saída para PINHÃO. Incluímos um passeio de barco Rabelo. Continuação
para AMARANTE, uma das mais belas cidades
de Portugal, com verdes paisagens. Tempo livre
para visitar a cidade. Seguiremos para a cidade de
Guimarães, considerada o “Berço da Nação Portuguesa”, sendo que sua parte antiga é Patrimônio
Cultural da Humanidade. Tempo livre. Desfrute de
um passeio pela cidade velha e tome um café em
uma das muitas esplanadas do centro. Alojamento e tempo livre.
6º Dia: (Quarta): GUIMARÃES - BRAGA - PORTO
Depois do café da manhã, saída para Braga, uma
cidade de contrastes entre o antigo e o moderno.
Visita a BRAGA e a BOM JESUS DO MONTE, com
seu elevador movido a água (entrada inclusa).
Tempo livre. Saída para o PORTO, a segunda maior
cidade de Portugal; chegada e vista panorâmica.
Daremos ainda um passeio de barco ao longo do
rio Douro, que nos brinda com uma vista indescritível da cidade antiga. Alojamento e noite livre.

Início
LISBOA
Fim
LISBOA
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD
Quarto
Sup.
Duplo/Triplo Individual
1/4-31/4 - 1/11-31/12

1.279
1.660

Hotéis 3*_______________________
Hotéis 4*_______________________

420
293

1/5-31/10

1.406
1.787

Hotéis 3*_______________________
Hotéis 4*_______________________

420
293

EST/HTL

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Traslados no aeroporto de chegada e saída.
• Transporte em Van, até 8 lugares, durante todo o
circuito.
• 8 noites de alojamento com café da manhã. (3 noites
LISBOA | 1 noite AVEIRO | 1 noite LAMEGO | 1 noite
GUIMARÃES | 2 noites PORTO).
• Almoço em uma Quinta do Douro.
• Visita e degustação em uma Quinta do Douro.
• Visita a uma cave de vinho do Porto.
• Passeio de barco Moliceiro nos canais de Aveiro.
• Passeio de barco Rabelo em Pinhão, rio Douro.
• Cruzeiro das 6 pontes, no Porto.
• Entrada para visita à biblioteca da Universidade de
Coimbra.
• Elevador de Nazaré.
• Elevador de Bom Jesus, em Braga.
• Transporte de bagagem.
• 1 mala média por pessoa.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: (Sábado): LISBOA (VISITA) – SINTRA CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL
Depois do café da manhã, por volta das 9 horas,
partiremos para fazer a visita panorâmica na cidade, passando pelas principais atrações de LISBOA: o miradouro da Senhora do Monte, com vistas sublimes da cidade; a praça do Rossio, a praça
do Comércio, Av. Liberdade e Marquês de Pombal.
Seguiremos para o mosteiro da Ordem de São Jerônimo (quinto colocado entre as Sete Maravilhas
de Portugal) do século XVI, Patrimônio Mundial da
UNESCO desde 1983, o maior exemplo da arquitetura manuelina, estilo também conhecido como
“gótico português”. Nas proximidades está a fábrica de “Pastéis de Belém”. Enquanto você admira o
interior, o motorista irá providenciar um “pastel de
Belém” para degustação. Seguiremos para a Torre
de Belém e para o monumento aos Navegadores.
Continuação para Sintra. Chegada e tempo livre
para o almoço. Neste local você poderá conhecer
o Palácio Nacional da Pena (não incluso), monumento nacional desde 1910, muito bem preservado. Continuaremos para o Cabo da Roca (ponto
mais ocidental da Europa) e logo chegaremos a
CASCAIS, com tempo livre para dar um passeio
por suas ruelas e tomar um café. Passando pelo
ESTORIL, veremos o maior cassino da Europa e
faremos um tour ao longo da costa de Lisboa, conhecida como a “Riviera Portuguesa”, até chegar
ao hotel.

4º Dia: (Segunda): AVEIRO - COSTA NOVA LAMEGO - PINHÃO - LAMEGO
Após o café da manhã, daremos um passeio de
barco Moliceiro ao longo dos canais da cidade. Seguimos para LAMEGO, passando por Costa Nova.
Chegaremos a Lamego, centro histórico e cultural
do Douro. Almoço incluso na QUINTA VISTA ALEGRE. À tarde, visita a uma quinta vinícola para degustação dos magníficos vinhos do Vale do Douro.
Alojamento e tempo livre.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr 2017 - Março 2018: Sextas

7º Dia: (Quinta): PORTO
Dia livre. Aproveite para conhecer um pouco mais
o Porto ou participe de nossa excursão opcional:
Barcelos, Viana do Castelo e Ponte de Lima.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Noites

3

8º Dia: (Sexta): PORTO - COIMBRA - BATALHA NAZARÉ - LISBOA
Após o café da manhã, saída para visitar a cidade
de COIMBRA, com a universidade mais antiga de
Portugal. Visitaremos a Biblioteca Joanina, uma
das mais belas do mundo. Tempo livre. Depois,
saída para a cidade de BATALHA, com tempo livre.
Seguimos para NAZARÉ, cidade das ondas gigantes. Visita a “Nossa Senhora de Nazaré”, o ponto
mais alto de onde se descortina uma vista espetacular de toda a cidade. Para conhecer o centro,
incluímos a descida no elevador, um dos mais antigos do país. Tempo livre. Depois do almoço, saída
para Lisboa. Alojamento e tempo livre.
9º Dia: (Sábado): LISBOA
Depois do café da manhã, traslado ao aeroporto e
fim de nossos serviços.
FIM DA VIAGEM.

1
1
1

2

Cidade

Hotel

Hotel Lutécia Smart Design 4*
/ Hotel Mundial 4*/
LISBOA
Hotel Zenit 4*/ VIP Executive
Zurique 3* / Hotel Olissippo
Marques de Sá 3* (sup)
Melia Ria Hotel & Spa 4* /
AVEIRO
Hotel As Américas 4* /
Hotel Suite cale do Oiro 3*
LAMEGO
Hotel de Lamego
Hotel de Guimarães /
GUIMARÃES
Hotel Fundador 3*
HF Fenix Porto 4*/
AC Hotel Porto by Marriott 4*/
PORTO
Hotel da Musica 4*/
Vila Gale Porto 4* / Tryp Porto Centro 4* / Hotel Quality Inn Porto 3*

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
AEROP/HTL
EST/HTL

1PAX

2PAX

3PAX

4PAX

69

34

27

20

NOITES EXTRAS____________________________________________________________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

218
254

109
127

183

CAIRO

LUXOR
EDFU
KOM OMBO
ASSUÃ

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Egito clássico
DATAS DE SAÍDA _______________________________________________________
SEGUNDAS, QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS E DOMINGOS
(Abril 2017-Março 2018)

1º Dia: CAIRO
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado
ao hotel. Alojamento.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: CAIRO
Café da manhã. Saída para visitar as famosas
pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos
(entrada opcional a uma delas). Continuação
até a enigmática Esfinge de Gizé. Visita ao Templo do Vale e a um Centro de Papiros. Visitaremos também o museu Egípcio de Antiguidades
e suas obras de arte faraônica, principalmente
o tesouro de Tutancâmon. Alojamento.
3º Dia: CAIRO - LUXOR
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Saída
para Luxor (voo não incluso). Traslado e acomodação em barco fluvial. Almoço. Na parte da
tarde, 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. Noite a bordo.
4º Dia: LUXOR - EDFU
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.
5º Dia: EDFU - KOM OMBO
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.
6º Dia: KOM OMBO - ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Passeio de faluca
(pequena embarcação típica) no rio Nilo. Visita
ao mausoléu 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.
7º Dia: ASSUÃ - CAIRO

Café da manhã. Desembarque e traslado ao aeroporto para embarcar no voo com destino ao
Cairo (voo não incluso). Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.
EGITO CLÁSSICO

extensão santa catarina

Saídas 01-08/04 - 27/4 - 15/10/17

Preços por pessoa

CAIRO
8 dias
USD

«T» «C» «S»
Quarto Duplo/Triplo___________

968 1.011 1.082

8º Dia: CAIRO - SANTA CATARINA
Café da manhã. Saída atravessando o Canal
de Suez. Seguiremos viagem passando pela
península do Sinai, contemplando autênticos
oásis. Chegada a Santa Catarina. Jantar e alojamento.

Saídas 16/10-19/12 e 06/01-15/04/18

Quarto Duplo/Triplo___________

296

313

339

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 voltar ao Cairo. Alojamento.

Supl. quarto individual_________

520

557

650

10º Dia: CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

EXTENSÃO
SANTA CATARINA
Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo___________
Supl. quarto individual_________

996 1.053 1.139
400

429

500

Suplemento Saídas 09-26/04 e 20/12-05/01/18

Excursão opcional Abu Simbel
(inclui voos)_______________________

429

Início e Fim
Duração

CAIRO
10 dias
USD

«T» «C» «S»
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

CAIRO

Tipo

Hotel

«T» Oasis
«C» Movenpick Pyramids Semiluxo
«S» Conrad/Fairmont Luxo
Primeira

4

CRUZEIRO
«T» Sherry Primeira
LUXOR/
EDFU/
«C» Tiyi/Tuya Semiluxo
KOM-OMBO/
Movenpick Royal/Sonesta Nile/
«S»
ASSUÃ
Sonesta Moon Luxo
Extensão Santa Catarina:
1 SANTA
«T» Morgan Land Luxo
CATARINA
«C»
«S»
1 CAIRO
«T» Oasis Primeira
«C» Movenpick Pyramids Semiluxo
«S» Conrad Luxo

NOITES EXTRAS NO CAIRO

«T» «C» «S»
01/04/17-15/04/18
Quarto Duplo/Triplo
93
111
Quarto Individual
93
111
09-26/04 e 20/12-05/01/18
Quarto Duplo/Triplo
71
86
Quarto Individual
71
86

223
186
171
143

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

184

Início e Fim
Duração

8º Dia: CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

Saídas 01/04/17-15/04/18

Quarto Duplo/Triplo___________
Supl. quarto individual_________

514 571 629
157

214

286

Saídas 09-26/04 e 20/12-05/01/18

Quarto Duplo/Triplo___________
Supl. quarto individual_________

154 171 189
204

279

371

O preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea.
Em função do dia de início, o itinerário pode ser modificado. Consultar.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Assistência no aeroporto e traslados.
• Alojamento com café da manhã no Cairo e pensão
completa durante o cruzeiro.
• Visitas: Cairo: Pirâmides de Quéops, Quéfren e
Miquerinos, Esfinge de Gizé, Templo do Vale, Centro
de Papiros e Museu Egípcio de Antiguidades; Cruzeiro:
Templos de Luxor e Karnak, vale dos Reis e Rainhas,
tumbas dos faraós, Templo da rainha Hatshepsut,
Colossos de Memnon, Templo de Edfu, Templos de
Sobek e Haroeri, passeio de faluca, mausoléu de AghaKhan, Obelisco Inacabado, Templo de Ísis e Grande
Represa de Assuã.

CAIRO

LUXOR

ASSUÃ

Cidade de início e fim do circuito.

Cairo · Luxor · Assuã
DATAS DE SAÍDA _______________________________________________________
DIÁRIAS (Abril 2017 - Março 2018)

1º Dia: CAIRO
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.
2º Dia: CAIRO - LUXOR
Café da manhã. Saída para visitar as famosas pirâmides 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 faraônica, com destaque para o tesouro de
Tutancâmon. À noite viajaremos de trem, em vagão-leito, para Luxor. Noite a bordo.

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. Restante do dia livre. Alojamento.
7º Dia: CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

Início e Fim
Duração

EGITO ARQUEOLÓGICO
Preços por pessoa

CAIRO
7 dias
USD

«T» «C» «S»
Saídas 01-08/04 - 27/4 - 15/10/18
Quarto Duplo/Triplo___________

639 711 782

Salidas 16/10-19/12 e 06/01-16/04/18
Quarto Duplo/Triplo___________ 653 725
Supl. quarto individual_________
329
357

796
429

Supl. Saídas 09-26/04 e 20/12-05/01/18

Quarto Duplo/Triplo___________

189

210

231

Supl. quarto individual_________

427

464

557

Excursão opcional Abu Simbel
(inclui voos)_______________________

429

O preço não inclui vistos, gorjetas e impostos.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

PAÍS POR PAÍS

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 templos de Luxor e

Karnak, onde dezenas de faraós construíram, ao
longo de 2000 anos, o mais importante complexo
monumental do Egito. Alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslados.
Alojamento com café da manhã.
Visitas: Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos,
Esfinge de Gizé, Templo do Vale, Centro de Papiros
e Museu Egípcio de Antiguidades, vale dos Reis
e Rainhas, tumbas dos faraós, Templo da rainha
Hatshepsut, Colossos de Memnon, Templos de Luxor e
Karnak, Grande Represa de Assuã, Obelisco Inacabado
e Templo de Ísis.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

CAIRO

2
1

TREM
LUXOR

1

ASSUÃ

Tipo

Hotel

«T» Oasis Primeira
«C» Movenpick Pyramids Semiluxo
«S» Conrad/Fairmont Luxo
«T»
«C»
«S»
«T»
«C»
«S»

Pyramisa Isis Primeira
New Winter Semiluxo
Jolie Ville Luxo
Basma Primeira
Iberotel Semiluxo
Movenpick Aswan Luxo

NOITES EXTRAS NO CAIRO

«T» «C» «S»
01/04/17-16/04/18
Quarto Duplo/Triplo
93
111
Quarto Individual
93
111
09-26/04 e 20/12-05/01/18
Quarto Duplo/Triplo
71
86
Quarto Individual
71
86

223
186
171
143

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

185

CONDIÇÕES GERAIS

do contrato de viagens combinadas
Os serviços denominados “Circuitos” e/ou “City Tours”, neste programa/folheto são prestados pela sociedade TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera comercialmente sob a marca WAMOS CIRCUITOS).
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 informações
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 consumidor 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 ACEITAÇÃO
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 contidas na documentação da viagem fornecida no
momento da subscrição.
2. ORGANIZAÇÃO.
A organização dos circuitos e/ou city tours foi realizada pela TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L.
(que opera comercialmente sob a marca WAMOS) operadora organizadora 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 estabelecimento
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 de preços.
O preço da viagem combinada foi calculado tendo como base os tipos de câmbio, as tarifas de transporte, 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 qualquer 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 compreendidos
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 expressamente
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
caráter meramente informativo e o preço está sinalizado como “estimado”. Por isso, ao contratar
o serviço 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. Gorjetas.
O preço da viagem combinada não inclui gratificações.
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 renunciar 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 documentação 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 em
posse da confirmação da reserva por parte da Organizadora e depois que o consumidor tiver efetuado
o pagamento integral dos montantes correspondentes 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 passageiros
menores de idade devem ser realizadas por pessoas que exerçam o poder paternal ou por adultos com
a devida competência 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
responsabilidades 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
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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 contratados,
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.
A) Cancelamentos efetuados entre 12 a 10 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancelamento 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 cancelamento 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 cancelamento 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 cancelamento 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 correspondente 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 pessoa, 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 pagamento 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 administrativa mínima no valor
de USD 50 por pessoa.
5.5. Cruzeiros Fluviais.
Estes cruzeiros e seus programas estão sujeitos a Condições Especiais de Contratação muito estritas
no que diz respeito às consequencias pela desistência unilateral dos passageiros. Na ausência de
tabela específica, aplicam-se as seguintes sanções: Cancelamentos efetuados até 45 dias antes da
saída: 15% do valor; cancelamentos de 45 a 31 dias antes da saída: 25% do valor; cancelamentos
de 30 a 21 dias antes da saída: 40% do valor; cancelamentos de 20 a 10 dias antes da saída: 60% do
valor; cancelamentos de 9 dias até o momento embarque (no show): 100% do valor. Esta regra é geral.
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
características 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 Organizadora cancelar a viagem combinada antes da data de saída prevista, por qualquer razão não
imputável 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 consumidor, 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 da indenização por quebra de contrato ao consumidor, 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 medidas 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 contrato 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 cancelamentos
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.
7. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE COMUNICAR QUALQUER FALHA NO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO 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 satisfatórias
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 pelos danos sofridos 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 previstas no contrato e se revistam 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 Organizadora, 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 execução
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 indiretamente pela Agência Organizadora, em caso de acidente, independentemente do país onde ele ocorra, o consumidor deverá
apresentar a reclamação correspondente contra a empresa transportadora, a fim de garantir, se for
o caso, a indenização do seguro, podendo contar gratuitamente com a assistência 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 específicas
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 quarenta 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 diretamente o valor da estadia adicional. Deve também consultar a Agência, no momento da reserva, sobre
a possibilidade de levar animais, visto que, de modo 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.
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 acomodados nas proximidades. Os ônibus, nos diversos circuitos, podem ter características variáveis em
função do número de participantes. 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 comportamento 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 participantes. 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 indice 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 especiais
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 ao 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. Pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou que necessitam de ajuda especial.
As pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, que necessitem de equipamentos de mobilidade
do pessoal, cães-guia, ou nos casos de transporte de crianças desacompanhadas, mulheres grávidas, pessoas doentes ou cuja condição requer assistência especial, devem informar esta situação no
momento da reserva. Caso sua mobilidade dependa de ajuda ao longo da viagem, devem ser acompanhados por outra pessoa devidamente capacitada que possa prestar toda a assistência necessária,
visto que nossa organização declina qualquer obrigação ou responsabilidade relativamente a elas.
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 a carteira de identidade, segundo
as leis do país ou países a serem visitados. Sempre que seja requerido para a viagem, a obtenção de
vistos, passaportes, 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 circunstâncias 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 pertinentes 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 passageiro
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 Organizadora 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 expressamente 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 quantia 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 2017 a 31 de março de 2018.
Data de Edição: setembro de 2016.
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