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Europa Central e 
Europa do Leste

Circuitos 
Combinados

A melhor programação para conhecer os Países do Leste Europeu, destino para não esquecer. E nossas grandes combinações 
que nos conduzem desde Londres ou Paris a Viena e Cracóvia. Os programas mais completos, a Europa mais brilhante.

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
156
158
160
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164
166
168
170
172
174
176
178
180
182

MINI CIRCUITOS
Suíça, Paraíso Natural
Áustria, Tirol e Castelos da Baviera
Selva Negra, Alsacia e Luxemburgo
Alemanha Mágica 1
Alemanha Mágica 2
Alemanha Fascinante
Polônia Maravilhosa
O Triângulo Mágico
Cidades Mágicas do Leste da Europa
Paris, Alemanha e Europa do Leste
Uma Europa Diferente
Europa Magnífica
Londres, Paris e Alemanha - 1
Londres, Paris e Alemanha - 2
CIRCUITOS
Gira Centro Européia - 1
Gira Centro Européia - 2
Maravilhas do Centro da Europa
Áustria e Alemanha Espetacular
Grande Tour do Centro Europa
Grande Gira da Alemanha e Europa do Leste
Fascinante Europa do Leste
Grande Tour da Europa do Leste
Europa do Leste e Rússia
A Gira Mágica “Extensão à Rússia”

Nº Dias
8
8
8
9,10
9,10
8
8
9
12
12,15
17,19
15
13,15
13,15

17,19
17,19
15,17,18
14
21
12,16
13,16
16,17
15
15,22

184
186
188
190
193

CIRCUITOS COMBINADOS
Tesouros da Europa
A Europa Imperial
Europa Fabulosa
A Grande Europa
Grande Gira de Toda Europa

Nº Dias
15,17,19,20,21,22
18,19,22,24
19,21,23,25
22,24,27,29
26,28,31,33
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SUÍÇA

Eggiwil

Zurique

Genebra

Täsch

1

3

1+1

1

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Suíça, 
Paraíso Natural

8 DIAS

ZUZUZUZZURRRRIRRIIIRIQQUQQUQUQUUQQQQQ EEEEEEEEEEE

VISITANDO: ZURIQUE / GENEBRA / MONTREUX / ZERMATT / EGGIWIL / BERNA / LUCERNA / CATARATAS DO RENO

2.000 mil metros de altitude, onde teremos uma vista mara-
vilhosa do impressionante pico do Mönch, Eiger e Jungfrau. 
Continuação do passeio em trem à Grindelwald, cidade 
pitoresca rodeada de um panorama alpino espetacular. 
Possibilidade de continuar com trem até Jungfraujoch “Top 
of Europe” e voltar à Gribndelwald para regressar ao hotel. 
Jantar e acomodação em Eggiwil.

Dia 6° (Quinta): EGGIWIL / BERNA /  
LUCERNA / EGGIWIL (210 Km)
Café da manhã. Saída até Berna. Passeio pelo centro an-
tigo da cidade, declarado Patrimônio da Humanidade em 
1983. A Torre do Relógio, marca o centro da cidade onde 
poderemos ver os pequenos bonecos que se movem gracio-
samente a cada hora. A poucos metros está a Catedral, o 
melhor exemplo gótico que encontrará na Suíça. Cruzando 
o rio pela ponte Nydeggbrücke nos encontraremos com a 
atração mais controversa de Berna: a Fosa dos Ursos. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Depois do passeio por 
Berna, saída até Lucerna, bela cidade em meio a paisagem 
idílica no exremo oeste do lago dos Quatro Cantos. Reali-
zaremos uma completa visita medieval com fachadas pinta-
das e reformadas durante o período barroco, a encantadora 
Praça Do Cervo, a Praça dos Molinos e o antigo centro da 
cidade. Jantar e acomodação em Eggiwil.

Dia 7° (Sexta): EGGIWIL / CATARATAS DO 
RENO / STEIN AM RHEIN / ZURIQUE (270 Km)
Café da manhã. Saída até Schaffhausen onde realizaremos 
um passeio de barco opcional para contemplar as famosas 
Cataratas do Reno. (Incluído no Pacote Plus P+). Continu-
aremos até Stein am Rhein, junto ao lago Constanza, con-
siderada por muitos uma das cidades mais charmosas do 
país, com suas pitorescas casas coloridas e seu imponente 
centro histórico medieval. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Continuação à Zurique e tempo livre. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8° (Sábado): ZURIQUE
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

NOTAS:
A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, man-
tendo-se integro o programa.
Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hos-
téis ou restaurantes. (Bebidas não incluídas).

Dia 1° (Sábado): ZURIQUE
Chegada à Zurique e traslado ao hotel. Acomodação aos 
arredores de Zurique.

Dia 2° (Domingo): ZURIQUE / GENEBRA (277 Km)
Café da manhã. Saída até Genebra passando entre belas 
paisagens. Chegada, jantar e acomodação no hotel na zona 
francesa.

Dia 3° (Segunda): GENEBRA / GRUYERES / 
TREM GOLDEN PASS / MONTREUX / TÄSH 
(300 Km)
Café da manhã. Na primeira hora realizaremos a visita 
de Genebra, situada na foz do rio Ródano desde o lago 
Lemán. É a segunda maior cidade do país que conserva um 
belo centro histórico que nos convida a passear. O lago é 
o verdadeiro coração da cidade e seu Jet d’eau tornou-se 
o símbolo mais conhecido da cidade. Saída até Gruyeres, 
onde poderemos comprar seu famoso queijo. (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Em seguida tomaremos o trem 
“Golden Pass” que nos levará de Montbovon até Montre-
aux, passando por belas paisagens no meio dos alpes suíços 
até chegar a charmosa cidade de Montreaux. Tempo livre e 
continuação até Täsh. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4° (Terça): TÄSH / ZERMATT / THUN /
EGGIWIL (140 Km)
Café da manhã. Tomaremos o trem que nos conduz a cé-
lebre estação alpina. Teremos tempo para passear por suas 
animadas e elegantes ruas que atraem turistas e esquia-
dores do mundo inteiro ao longo do ano e se maravilhar 
com a visita do famoso pico Cervino. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). De forma opcional poderemos tomar o 
ferroviário desde Zermatt até Gornergrat. Continuação até 
Eggiwil com parada em Thun, cidade situada às margens 
do lago de mesmo nome. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5° (Quarta): EGGIWIL / INTERLAKEN /EG-
GIWIL (120 Km)
Depois do café da manhã, saída até a animada cidade 
de Interlaken, onde teremos o dia livre para desfrutar dos 
seus encantos. De forma opcional poderemos realizar uma 
charmosa excursão: saída até o vale de Iauterbrunnen para 
embarcar no famoso trem da montanha “Klein Scheidegg”a 

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet em hotéis de categoria Turista 
/ Primeira.
• 4 jantares (sem bebidas) em Suiça.
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• Visitas panorâmicas com guia local de Genebra, Lucerna e Zurique
• Trem panorâmico Golden Pass Montbovon-Montreaux.
• Bilhetes de trem Tash/Zermatt/Tash.
• Bilhetes de trem Golden Pass Montbovon/Montreaux.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.

Tour 8 Dias: Zurique / Zurique

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Primeira e 
Turista Superior

Temporada Única 
Sup. Apartamento Individual

1.570
370

Cidades Categoria Turista e Primeira

Zurique

Genebra/região 
(território francês)
Zermatt/Täsch
Eggiwil / 
Emmental /Thun 
región

Ramada Zurique (P) /
Meierhof Zurich-Horen (P)
Campanile Annemasse Centre Gare (T) /
IBis Styles Vitam(T)
Wellcome Täsch (T) / City Hotel Täsch (T)
Hirschen Eggiwil (T) / Hotel Balsthal (T)

€

SI

2017
Julho
Agosto
Setembro

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09

Saídas 2017
A ZURIQUE: SÁBADOS

desde 1.570€

8 DIAS: ZURIQUE / ZURIQUE: 215€ 
INCLUI 5 REFEIÇÕES E 1 EXTRA

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 4 Almoços e 1 Jantar (sem 
   bebidas) 

EXTRAS
• Pasaeio de barco pelas 
   Cataratas do Reno

NOVIDADE
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ALEMANHA

ÁUSTRIA

Viena
Munique

Salzburgo

Tirol

1

3

1

2

8 DIAS

VIVIVIVIVIVIVVIENENENENENNENEENENE AAAAAAAA

VISITANDO: VIENA / REGIÃO DOS LAGOS / SALZBURGO / CATARATAS DE KRIMML / INNSBRUCK / SCHWAZ / LAGO ACHENKIRCH / 
CASTELO DE NEWSCHWANSTEIN / MUNIQUE

Dia 5° (Quinta): TIROL / INNSBRUCK / TIROL
Café da manhã. Saída para visitar o espetacular estádio de 
saltos de esquí de Bergisel. Continuaremos com uma visita 
panorâmica da capital do Tirol, uma das cidades mais belas 
da Europa, localizada no coração dos Alpes, cobiçada por 
impérios e repúblicas ao longo de sua história. Destaca-se 
o seu centro antigo de ruas estreitas, o telhado de ouro e o 
Arco do Triunfo. Visitaremos o Palácio Imperial Hofburg de 
Innsbruck. Almoço. Continuaremos a subida no funicular 
desde o congresso para a montanha “Seegrude”. Acomo-
dação no hotel e jantar no Tirol. Pela noite, opcionalmente 
poderemos assistir a um espetáculo tirolés.

Dia 6° (Sexta): TIROL / SCHWAZ / LAGO 
ACHENKIRH / WATTENS (SWAROVSKI) / 
TIROL (100Km)
Café da manhã. Saída até a cidade de Schwaz. Visita da 
cidade das minas de sal. Visita ao Monastério Franciscano, 
com sua igreja e seu Claustro. Na continuação, saída em 
rota até o lago Achensee, o maior lago do Tirol. Passeio 
de barco de Achenkirch à Pertisau. Almoço no restaurante. 
Saída até Wattens há poucos quilômetros de Inssbruck, 
para conhecer o mundo do cristal Swarovski, onde pode-se 
admirar todas as facetas e formas do cristal. Acomodação 
no hotel e jantar no Tirol.

Dia 7° (Sábado): TIROL / EXCURSÃO AO 
CASTELO DE NEWSCHWANSTEIN / MUNIQUE 
(250Km)
Café da manhã. Saída para realizar a visita de um dos Cas-
telos da Baviera, o mais conhecido do mundo. Chegada à 
Fussen e subida em ônibus pela rodovia até chegarmos ao 
Castelo de Newschwanstein. Visita deste castelo construído 
durante o reinado de Luis II da Baviera, conhecido como 
“Rei Louco”, em uma espetacular paisagem o castelo mais 
famoso do mundo inspirou Walt Disney para criação do 
castelo da Bela Adormecida. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Na continuação saída até Munique. Visita panorâ-
mica da capital da Baviera onde conheceremos sua famosa 
e popular Marienplatz, a praça da Câmara Municipal com 
seu imponente edifício neo-gótico e seu belo carrilhão, a 
Torre do Velho Pedro e a Catedral, entre outros pontos de 
interesse. Acomodação no hotel.

Dia 8° (Domingo): MUNIQUE
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

NOTAS:
A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, 
mantendo-se íntegro o programa.

Dia 1° (Domingo): VIENA
Chegada ao aeroporto de Viena e traslado ao hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 2° (Segunda): VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. Começa-
remos com a avenida Ringstrasse e seus belos edifícios 
históricos. Veremos a Ópera, os museus de Belas Artes e 
Ciências Naturais, a Porta dos Heróis, o Parlamento a Pre-
feitura, a Universidade, o Teatro Nacional, a igreja Votiva, 
a Catedral de São Estevão e a casa das “Cem Águas”. 
Continuaremos até o Palácio barro de Belvedere, onde re-
alizaremos breve parada em seus belos jardins. (Incluído 
no Pacote Plus P+). (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Pela tarde continuaremos com a visita do Palácio de 
Schonbrunn. (Incluído no Pacote Plus P+), residência de 
verão da família imperial conhecida como o palácio da 
Sisi Imperatriz, onde admiraremos os aposentos e salões. 
Acomodação no hotel.

Dia 3° (Terça): VIENA / REGIÃO DOS LAGOS / 
SALZBURGO (345Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a região dos Lagos 
de Salzkammergut, com suas águas cristalinas torna-se uma 
das mais belas paisagens da Áustria. Desfrutaremos de uma 
agradável parada na bela cidade de St. Wolfgang. Almoço. 
Continuaremos até Salzburgo. Chegada e visita panorâmica 
da cidade para conhecer seus principais pontos turísticos, 
começando pelos jardins do Palácio de Mirabell onde tere-
mos uma Preçosa vista da fortaleza medieval, passando por 
uma ponta sobre o rio Salzach chegaremos a rua Getreide-
gasse a mais conhecida de Salzburgo, onde encontra-se a 
casa natal de Mozart, a Praça do Mercado e a Catedral. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 4° (Quarta): SALZBURGO / CATARATAS 
KRIMML / CASTELO TRATZBERG / TIROL 
(270Km)
Café da manhã. Pela manhã saída até Krimml até chegar 
as cataratas, recomendamos levar calçado confortável para 
fazer um agradável passeio que nos leverá até as cataratas 
mais importantes do Tirol. Almoço. Posteriormente conti-
nuaremos até o Castelo de Tratzberg. Subida e descida em 
mini-trem para visitar o castelo de estilo gótico, um dos 
mais belos da Europa. Jantar e acomodação em Tirol.

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã em hotéis de categoria TS / 
Primeira.
• Um total de 4 almoços e 3 jantares (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• Visitas previstas no programa.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.

Tour 8 Dias: Viena / Múnich

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Superior

Preço em apartamento duplo 
Sup. Apartamento Individual

1.110 
370 

Cidades Categoria TS / Primeira

Viena

Salzburgo

Tirol

Munique

Best Western Amedia (P) /
Arcotel Winberger (P)
Scherer (P) / ParkHotel Brunauer (P)
Austria Trend Mitte (TS)
Hotel Andreas / Haus Rosstallen Alpbach (TS) / 
Hotel Stangl em Thaur (TS)
Hotel da rede Leonardo (P)  /
Park Inn München Ost (P)

€

SI

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27 
03, 10, 17

Saídas 2017
A VIENA: DOMINGO

desde 1.110€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

**Durante a Celebração de Congresso e a Feira da Cerveja, a 
acomodação poderá ser aos arredores das cidades.**

Áustria, Tirol 
e Castelos da Baviera

8 DIAS: VIENA / MUNIQUE: 140€ 
INCLUI 4 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 2 Jantares + 2 Almoços 

EXTRAS
• Visita aos Jardins de 
Belvedere e Visita ao Palácio 
de Schonbrunn

NOVIDADE
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ALEMANHA

LUXEMBURGO

Stuttgart

Luxemburgo

Frankfurt

Estrasburgo

1

3

1+1

1

8 DIAS
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VISITANDO: FRANKFURT / HEIDELBERG / BADEN BADEN / STUTTGART / SELVA NEGRA / FRIBURGO / ESTRASBURGO / LUXEMBURGO / FRANKFURT

Dia 5º (Quinta): ESTRASBURGO / 
EXCURSÃO OPCIONAL RIBEAUVILLE / 
RIQUEWIRH / COLMAR
Café da manhã. Tempo livre ou visita opcional da célebre 
rota dos vinhos alsacianos. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Descobriremos Ribeauville, nesta bela cidade abundam 
casas tradicionais repletas de flores. Três castelos dominam 
uma colina arborizada com vista para os campos de vinhas. 
Visitaremos Riquewihr, encantandora cidade amuralhada, 
onde se elaboram os famosos vinhos brancos: Riesling, 
Sylvaner, Tokay e Gewurztraminer, aos pés dos Vosgos. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Chegada a uma das 
cidades mais charmosas da região Colmar, com suas casas 
coloridas e seus cantos medievais cheios de encanto. Após 
a caminhada, regresso à Estrasburgo. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sexta): ESTRASBURGO / 
LUXEMBURGO (266Km)
Café da manhã. Saída até Luxemburgo, centro da União 
Européia. Almoço. Dedicaremos a tarde para conhecer a 
cidade, capital do Gran Ducado, uma das cidades com a 
maior qualidade de vida do mundo. Nossa visita guiada nos 
faz descobrir os lugares mais charmosos da cidade, como a 
Catedral de Santa Maria, as fortificações medievais incluí-
das na lista de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, 
a Praça das Armas e o Palácio Gran Ducal. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sábado): LUXEMBURGO / ROTA DO 
VINHO DE MOSELA / FRANKFURT (355Km)
Café da manhã. Saída até a vizinha Alemanha. Chegaremos 
na região do Rio Mosela, a área de vinícola por excelência 
do país. Visita da charmosa Cochem, com seu imponente 
e magnifíco castelo dominando todo o horizonte. Após o 
almoço, opcionalmente (Visita incluída no Pacote Plus 
P+) tomaremos um barco para realizar um cruzeiro pelas 
águas do Mosela e descobrir charmosas paisagens que nos 
oferece. Chegada à Frankfurt. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Domingo): FRANKFURT
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

NOTAS IMPORTANTES:
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos 
hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, 
mantendo-se integro o programa.
• Por motivos alheios a nossa organização, nas datas que 
você não pode visitar o interior do Castelo de Cochen, ire-
mos visitar uma fábrica histórica de moinho de mostarda 
alemã.

Dia 1º (Domingo): FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Segunda): FRANKFURT / HEIDELBERG 
/BADEN BADEN / STUTTGART (294Km)
Café da manhã. Saída até uma das cidades mais chamorsas 
da Alemanha: Heidelberg, às margens do rio Neckar. Passa-
remos pelo centro histórico que abriga a Universidade mais 
antiga do país, charmosos cantos barrocos e o imponente 
Castelo que domina toda a cidade. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Saída até até a recoleta cidade de Ba-
den-Baden. Percorreremos suas ruas que durante séculos 
acolheu a alta sociedade européia, atraídas pela bondade 
de suas águas termais e a elegância de seus passeios e 
edifícios. Continuaremos até a cidade de Stuttgart, porta 
de entrada à Selva Negra. Chegada, jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 3º (Terça):  STUTTGART / SELVA NEGRA / 
FRIBURGO / ESTRASBURGO (296Km)
Café da manhã. Dedicaremos o dia para conhecer uma 
das regiões naturais mais espetaculares da Europa: a Selva 
Negra. Começaremos nossa rota até chegar à Triberg para 
admirar suas célebres cataratas. Prosseguiremos nossa ex-
cursão até o lago Titisee, no coração da alta Selva Negra, 
lago de origem glacial em uma paisagem de pinheiros. Al-
moço e continuação à Friburgo, a alegre cidade universitá-
ria do sul, onde realizaremos um interessante passeio pelo 
bairro da Catedral, a casa Wenzinger, a casa da Baleia, a 
Câmara Municipal e a antiga Universidade. Após as visi-
tas cruzaremos a França para chegar a capital de Alsacia, 
Estrasburgo. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 4º (Quarta): ESTRASBURGO
Café da manhã. Dedicaremos a manhã para conhecer a 
charmosa cidade de Estrasburgo com uma completa visita 
guiada. Situada em uma encruzilhada há 3Km da sua fron-
teira com à Alemanha, o Rio Reno, sua estratégia localiza-
ção geográfica tornou-se objeto de disputa dos dois países 
durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje Estrasburgo conti-
nua na primeira linha geográfica e política da Europa, sendo 
sede de alguns dos organismos mais emblemáticos da 
União, como o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa 
ou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O seu centro 
histórico é Patrimônio da Humanidade desde 1988. Tarde 
livre para seguir desfrutando da cidade. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Transporte em ônibus climatizado durante o circuito
• Acomodação e café da manhã em hotéis de categoria Turista 
/ Primeira.
• 1 jantar e 3 almoços segundo indicado no itinerário (sem 
bebidas).
• Guia acompanhante falando espanhol durante o circuito.
• Visitas guiadas em Heidelberg, Estrasburgo e Luxemburgo 
falando espanhol.
• Proteção e assistência MAPAPLUS

Tour 8 Dias: Frankfurt / Frankfurt

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Superior

Preço em apartamento duplo 
Sup. Apartamento Individual

1.020 
350

Cidades Categoria Turista / Primeira

Frankfurt 
Stuttgart
Estrasburgo

Luxemburgo

Movenpick (P) / Ramada City Center (P)
Holiday Inn (P)/ Park Inn (P)
Ibis Ponts Couverts (T) / Mercure Strasbourg 
Centre (P) / Mercures Strasbourg Palais des 
Congress (P)
Mercure Grand Hotel Alfa (P) / Novotel 
Luxemburgo Centre (P)

€

SI

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27 
03, 10, 17, 24

Saídas 2017
A FRANKFURT: DOMINGO

desde 1.020€Selva Negra, 
Alsacia e Luxemburgo

8 DIAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 265€ 
INCLUI 8 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 5 jantares e 3 Almoços

EXTRAS
• Excursão de Dia completo 
pela Rota do Vinho
• Passeio pelo rio Mosela

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

O TOUR NÃO INCLUI

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares 
   indicados), bebidas, gorjetas.

NO

NOVIDADE
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ALEMANHA

Berlim

Nuremberg

Munique
Memmingen

Frankfurt

1

3

1

2
1

Alemanha Mágica 1 9 ou 10 DIAS
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VISITANDO: FRANKFURT / ERFURT / BERLIM / DRESDEN / NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / MEMMINGEN / AUGSBURG / 
CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE

Dia 6º (Terça): BERLIM / DRESDEN / 
NUREMBERGO (516Km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de Dresden, onde 
faremos uma visita panorâmica passando pelos terraços do 
Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial 
e a catedral. Almoço. Pela tarde seguiremos nossa rota 
até chegar a Núremberg onde poderemos conhecer está 
charmosa cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+)Aco-
modação no hotel.

Dia 7º (Quarta): NUREMBERG / 
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / 
NUREMBERG “ROTA ROMÂNTICA” / 
MEMMINGEN (300Km)
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos um passeio 
panorâmico pelo centro antigo desta cidade medieval. Na 
continuação nos dirigimos até uma das jóias do país dos 
francos, a romântica Rothemburg, conhecida por seus edi-
fícios de madeira e suas fábricas de brinquedos. Almoço, 
tempo livre para passear pelo centro histórico. Seguiremos 
nosso passeio até Dinkesbühel, pequena cidade conside-
rada como um dos centros mais bem preservados de toda 
Alemanha. Continuação à Memmingen. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Alojamento.

Dia 8º (Quinta): MEMMINGEN / AUGSBURGO 
/ MUNIQUE (180Km)
Café da manhã e saída para Augsburgo. Tempo livre para 
conhecer uma das cidades mais antigas da Alemanha. 
Centro financeiro, metrópole do comércio internacional e 
ponto de encontro das artes nos tempos da dinastia dos 
banqueiros e comerciantes, Fugger. Almoço. Pela tarde 
continuamos nossa rota até chegarmos à Munique onde 
efetuaremos a visita da cidade com seu Monastério The-
atiner, o Maximilianeum sede do Parlamento Bávaro, a 
Catedral, a Torre do Velho Pedro, Marienplatz e aPraça da 
Câmara Municipal. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sexta): MUNIQUE  / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar uma visita 
opcional ao Castelo de Neuschwanstein, em uma paisagem 
sonhadora, com colinas e rodeadas de montanhas, foi 
construído por Luis II da Baviera, conhecido como o Rei 
Louco, onde Walt Disney se inspirou para criar o castelo da 
Bela Adormecida. (Almoço em Fussen e visita ao Castelo 
incluídos no Pacote Plus P+). Volta a Munique. (Jantar em 
cervejeria tipica incluído no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

Dia 10º (Sábado): MUNIQUE
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

Dia 1º (Quinta): BRASIL
Saída em vôo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Sexta): FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O horizonte urbano de 
Frankfurt, que é marca moderna desta metrópole econômica, 
lhe dá boas vindas na chegada a cidade. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / 
BERLIM (558Km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio panorâmico 
da cidade de Frankfurt, passando pela catedral, o Römer-
berg, a prefeitura Römer, a igreja Paulskirche, a casa de 
Goethe e a antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das 
Agujas, que se ergue a magnífica catedral e a igreja de São 
Severo. Tempo livre para passear pelo centro histórico. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde continuamos 
nossa rota até Berlim. Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Ber-
lim: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 4º (Domingo): BERLIM
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade, 
percorrendo entre outros monumentos a porta de Bran-
denburgo, a igraja Memorial do Kaiser Guillermo, o Rei-
chstag e os restos do famoso muro. Berlim é famosa pelos 
seus museus e galerias de arte. Passearemos por sua rua 
mais animada, a Kurfurstendamm, popularmente conhe-
cida como a Ku-damm, repleta de cafeterias e lojas. Tempo 
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Opcionalmente poderemos realizar uma excursão a vizinha 
localidade de Potsdam, capital de Brandemburgo e antiga 
residência dos reis de Prussia onde entre outros sobre sai 
o famoso Palácio de Cecilienhof e jardins de Sanssouci. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Regresso a Berlim. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 5º (Segunda): BERLIM 
Café da manhã e dia livre na capital alemã para seguir des-
frutando de sua beleza e suas animadas zonas comerciais. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+) Acomodação no hotel.

9 DIAS: BERLIM / MUNIQUE: 325€ INCLUI 8 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS
10 DIAS: FRANKFURT / MUNIQUE: 355€ INCLUI 9 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Erfurt
• 2 Jantares em Berlim
• Almoço em Berlim
• Jantar em Nuremberg
• Jantar em Memmingen
• Jantar em Munique
• Jantar em uma cervejaria 
típica de Munique

• Almoço em Fussen 
   (Neuschwanstein)

EXTRAS
• Visita do Palácio Cecilienhof
   e jardins de Sanssouci
• Visita do Castelo de 
   Neuschwanstein (Rei Louco)

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã de categoria primeira.
• 3 almoços.
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• Visitas de Frankfurt, Berlim, Dresden, Nuremberg e Munique. 
(espanhol)
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

Tour 10 Dias: Frankfurt / Munique

Tour 9 Dias: Berlim / Munique

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Única

18 Maio / 15 Junho 
29 Junho / 10 Agosto
24 Agosto / 07 Setembro
Sup. Apartamento Individual

1.280
1.215
1.280

370

Saídas 2017 Categoria Única

19 Maio / 16 Junho 
30 Junho / 11 Agosto
25 Agosto / 08 Setembro
Sup. Apartamento Individual

1.110
1.045
1.110

345

Cidades Categoria Única

Frankfurt 

Berlim
Nuremberg
Memmingen
Munique

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal (P)
Andel´s / Riu Plaza / Holiday Inn Berlin Mitte (P) 
Park Plaza / Ring Hotel Merkur (P)
Drexel´s Parkhotel (P) 
Mercure Ost Messe / Azimut Munich City East Hotel 
/ Hoteles rede Leonardo

desde 1.045€

€

SI

2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
07

2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

19
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08

Saídas 2017
A FRANKFURT: Quinta

A BERLIM: Sexta
O TOUR NÃO INCLUI

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas, gorjetas. 

NO

Notas importantes: 
• A ordem das visitas poderá ser variada no destino, mantendo-se 
integro o programa.

**Durante a Celebração de Congresso e a Feira da Cerveja, a 
acomodação poderá ser aos arredores das cidades.**
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ALEMANHA
Berlim

Nuremberg

Munique

Frankfurt

Munique

1

2

1

3

Memmingen 1

Alemanha Mágica 2 9 ou 10 DIAS
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VISITANDO: FRANKFURT  / MUNIQUE / CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN / AUGSBURG / MEMMINGEN / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / NUREMBERG / 
DRESDEN / BERLIM.

Dia 6º (Terça): MEMMINGEN / A ROTA 
ROMÂNTICA / DINKELSBÚHEL / 
ROTHEMBURG  /NUREMBERG (300 KM)
Café da manhã. Saída até Dinkesbühel, pequena cidade 
considerada como um dos centros mais bem conservados 
de toda Alemanha. Posteriormente chegaremos a uma 
das jóias do país dos francos, a romântica Rothemburg, 
conhecida por seus edifícios de madeira e suas fábricas de 
brinquedos. Almoço. Pela tarde efetuaremos um passeio 
panorâmico pelo mais relevante centro antigo desta cidade 
medieval de Nuremberg, dominada por seu imponente cas-
telo. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus P+) e acomo-
dação no hotel.

Dia 7º (Quarta): NUREMBERGO / DRESDEN / 
BERLIM (516Km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de Dresden, onde 
faremos uma visita panorâmica passando pelos terraços do 
Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e 
a catedral. Almoço. Pela tarde seguiremos nossa rota até 
chegar a Berlim. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 8º (Quinta): BERLIM / POTSDAM / BERLIM 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade, 
passando por seus monumentos, a Porta de Brandemburgo, 
a Igreja Memorial de Kaiser Guillermo, o Reichstag e os 
restos do famoso muro. Berlim é famosa por seus museus 
e galerias de arte. Passearemos por sua rua mais animada, 
Kurfürstendamm, popularmente conhecida como Ku-damm, 
repleta de cafeterias e lojas. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Opcionalmente poderemos realizar uma excursão 
a vizinha Potsdam, capital de Brandemburgo e antiga resi-
dência dos reis de Prussia. Visitaremos o Palácio de Cecilie-
nhof e passearemos pelos encantadores jardins do famoso 
Palácio de Sanssouci, de estilo barroco. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Regresso à Berlim. Jantar. (Jantar inclu-
ído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sexta): BERLIM
Café da manhã e dia livre na capital alemã. Opcionalmente 
poderemos visitar a vizinha cidade de Potsdam, capital de 
Brandemburgo e antiga residência dos reis de Prussia, onde 
entre outros sobre sai o famoso Palácio de Sansouci. (Visita 
e almoço incluídos no Pacote Plus P+). Pela tarde tempo 
livre em Berlim para seguir conhecendo está impressionante 
cidade. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Sábado): BERLIM
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

Dia 1º (Quinta): BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à Europa.

Dia 2º (Sexta): FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O horizonte urbano 
de Frankfurt é uma marca moderna e característica desta 
metrópole econômica. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sábado): FRANKFURT / MUNIQUE  
(440Km)
Café da manhã buffet em nosso hotel. Saída até uma das 
mais belas regiões da Alemanha, conhecida como a Alema-
nha Romântica. Chegada à Munique. Tarde livre para poder 
conhecer a cidade, sua charmosa catedral, seus museus, 
seus palácios e edifícios históricos. Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando os serviços em 
Munique: chegada e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Domingo): MUNIQUE / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar a vi-
sita da cidade com seu Monastério Theatiner, o Maxi-
milianeum sede do parlamento Bávaro, a catedral e a 
Marienplatz, praça da prefeitura, cuja torre toca o sino 
todos os dias. Continuação, visita opcional ao Castelo de 
Neuschwanstein, em uma paisagem sonhadora, com co-
linas e rodeadas de montanhas, foi construído por Luis II 
da Baviera, conhecido como o Rei Louco, onde Walt Dis-
ney se inspirou para criar o castelo da Bela Adormecida.  
(Almoço em Fussen e visita ao Castelo incluídos no 
Pacote Plus P+). Volta a Munique. (Jantar em cervejeria 
tipica incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 5º (Segunda): MUNIQUE / AUGSBURGO / 
MEMMINGEN (180Km) 
Café da manhã. Manhã livre para seguir descobrindo está 
fascinante cidade. Almoço. Saída até Augsburgo, uma das 
cidades mais antigas da Alemanha. Centro financeiro, me-
trópole do comércio internacional e ponto de encontro das 
artes nos tempos da dinastia de banqueiros e comerciantes 
Fugger. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel em Memmingen.

9 DIAS: MUNIQUE / BERLIM:  325€ INCLUI 8 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS
10 DIAS: FRANKFURT / BERLIM:  355€ INCLUI 8 REFEIÇÕES E 2  EXTRAS

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Fussen 
(Neuschwanstein)
• Jantar em uma cervejaria   
típica em Munique
• Jantar em Memmingen
• Jantar em Nuremberg
• 3 Jantares em Berlim

• Almoço em Berlim

EXTRAS
• Visita do Castelo de 
Neuschwanstein (Rei Louco)
• Visita do Palácio de Cecilienhof 
e jardins de Sanssouci

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria primeira.
• 3 Almoços.
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• Visitas Munique, Nuremberg, Dresden e Berlim (espanhol).
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

Tour 10 Dias: Frankfurt / Berlim

Tour 9 Dias: Munique / Berlim

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Única

22 Junho 
06 Julho / 03 Agosto
17 Agosto / 14 Setembro
Sup. Apartamento Individual

1.280
1.215
1.280

370

Saídas 2017 Categoria Única

23 Junho 
07 Julho / 04 Agosto
18 Agosto / 15 Setembro
Sup. Apartamento Individual

1.110
1.045
1.110

345

Cidades Categoria Única

Frankfurt 

Munique

Memmingen 
Nuremberg
Berlim

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal (P)
Mercure Ost Messe / Azimut Munich City East Hotel / 
Hoteles rede Leonardo
Drexel´s Parkhotel (P)
Park Plaza / Ring Hotel Merkur (P)
Andel´s / Riu Plaza / Holiday Inn Berlin Mitte (P)

desde 1.045€

€

SI

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

22
06, 20
03, 17, 31
14

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

23
07, 21
04, 18
01, 15

Saídas 2017
A FRANKFURT: Quinta

A MUNIQUE: Sexta

O TOUR NÃO INCLUI

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas, gorjetas. 

NO

Notas importantes: 
• A ordem das visitas poderá ser variada no destino, mantendo-se 
integro o programa.

**Durante a Celebração de Congresso e a Feira da Cerveja, a 
acomodação poderá ser aos arredores das cidades.**
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ALEMANHA

Munique

Nuremberg

Dresden

Berlim 2

1

2

2

Alemanha Fascinante 8 DIAS

BBEBEBEBEBBBBBEBB RLRRRR IMMMMMMMMMMMMMMM

VISITANDO: BERLIM / DRESDE / LEIPZIG / NUREMBERG / ROTHENBURG / MUNIQUE

Dia 5° (Quarta): NUREMBERG: ROTA 
ROMÂNTICA: WURZBURGO / ROTHENBURGO
Café da manhã e saída até Wurzburgo, ponto de início da 
Rota Romântica. Visita da cidade com guia local onde des-
tacam-se: a Residência Patrimônio Cultural da UNESCO, a 
Fortaleza de Marienberg, a catedral, a Praça do Mercado e 
a antiga ponte sobre o Meno. Continuação até Rothenburg. 
Visita com guia desta cidade com suas ruas estreitas, o mer-
cado histórico com sua imponente prefeitura, as muralhas 
medievais, etc. Regresso a Nuremberg. Jantar e Acomo-
dação no hotel.

Dia 6° (Quinta): NUREMBERG / 
DINKELSBÜHEL / AUGSBURGO / MUNIQUE
Café da manhã e saída até Dinkesbühel, pequena cidade 
da Rota Romântica considerada como um dos centros me-
dievais melhor conservado de toda Alemanha. Visita com 
guia local da cidade com suas maravilhosas edificações 
religiosas, suas belas casas de comércio e a inumerável 
quantidade de casas de paredes entramadas. Continuação 
a Munique e tempo livre até a hora do jantar. Jantar e 
Acomodação no hotel em Munique.

Dia 7° (Sexta): MUNIQUE
Café da manhã. Começamos o dia com uma visita guiada 
de Munique, que é a capital da Baviera e cidade olímpica, 
onde se destaca os jardins, belas fontes, esculturas, o 
Marienplatz com a Nova e Velha prefeitura e seu famoso 
Carillón, assim como sua imponente catedral gótica. Tarde 
dedicada a visita do Castelo de Neuschwanstein, mais 
conhecido como o Castelo do Rei Louco. Este castelo foi 
construído por Luis II da Baviera, onde viveu por 102 dias, 
e também onde Walt Disney se inspirou para criar o castelo 
da Bela Adormecida. Jantar e Acomodação no hotel em 
Munique.

Dia 8° (Sábado): MUNIQUE
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

Dia 1° (Sábado): BERLIM
Chegada ao aeroporto de Berlim e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Domingo): BERLIM
Café da manhã e visita guiada da cidade. Receberemos 
uma impressão de Berlim do Leste com o parlamento 
alemão - o Reichstag e a Potsdamerplatz que se tornou o 
grande centro de Berlim após a reunificação. Em Berlim do 
Oeste destacam-se a porta de Brandenburgo, a rua Kur-
fürstendamm, o Checkpoint Cherlie e a ilha dos Museus. 
Tarde livre para continuar a visita da cidade. Jantar e Aco-
modação no hotel.

Dia 3º (Segunda): BERLIM / DRESDEN
Café da manhã e saída até Dresden. Chegada e visita de 
Dresden com guia local: veremos o espetacular conjunto 
barroco do Zwinger, com seus conhecidos pavilhões do 
Carrillón e da Muralha, a Ópera, a catedral e o castelo, a 
galeria de Velhos Maestros, que fez Dresden ser conhecida 
como a Florença do Elba (entradas NÃO incluídas). Conti-
nuação, visita a igreja de Nossa Senhora (Frauenkirche - 
entrada incluída), esta foi construída entre 1726 e 1743, 
durante a Segunda Guerra Mundial, que foi totalmente 
destruída por causa do bombardeio de 1945. A República 
Democrática Alemã manteve suas ruínas como um monu-
mento que recordará a destruição da guerra. Em 1994 de-
pois da queda do Muro de Berlim, se início a reconstrução 
que foi finalizada em 2005. Tarde livre na cidade. Jantar e 
Acomodação no hotel.

Dia 4° (Terça): DRESDEN / LEIPZIG / 
NUREMBERG
Café da manhã. Pela manhã saída até Leipzig, denominada a 
“cidade dos livros”, pelo grande número de editores que tem 
sede na cidade. Visita de Leipzig com guia local. No centro 
antigo destaca-se a antiga prefeitura, a Bolsa e a igreja de Sto. 
Tomás com a tumba de Bach. Tempo livre na cidade e saída 
até Nuremberg. Tarde dedicada a visita guiada de Nurember, 
a cidade conserva perfeitamente seu ambiente medieval e está 
ligada a história do século XX como consequência do famoso 
processo pelos crimes da II Guerra Mundial. Veremos as mu-
ralhas medievais e 80 torres, a casa de Durero, a Catedral de 
Nossa Senhora e o antigo hospital. Jantar e Acomodação no 
hotel.

8 DIAS: BERLIM / MUNIQUE: 140€ INCLUI 6 REFEIÇÕES

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 6 Almoços em rota

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de primeira categoria.
• Um total de 6 jantares nos hotéis (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• As visitas previstas no programa.
• A entrada aos seguintes lugares: Igreja Nossa Senhora (Frauenkir-
che), Castelo de Neuschwanstein
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.

Tour 8 Dias: Berlim / Munique 

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Única

Preço em apartamento duplo
Supl. Apartamento individual

*Saída de 23/09 Oktoberfest *
Preço em apartamento duplo 
Supl Apartamento individual

1.190
375

1.575
625

Cidades Categoria Única

Berlim
Dresden

Nuremberg
Munique

Abacus / Park Inn City West / Excelsior (P)
Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden / 
Dorint Dresden (P)
Arvena Park / Maritim Nürnberg / Noris (P)
Leonardo / Regent / NH München Messe / 
Dornach (P)

desde 1.190€

€

SI

2017
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

08
20
03, 17
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
09, 23*
07

Saídas 2017
A BERLIM: Sábado

Notas importantes: 
• Durante as datas da festa da cerveja “Oktoberfest”em Munique 
(saídas 23/09) e durante congresso e eventos especiais em outras 
cidades nos reservamos o direito de oferecer hotéis alternativos.
• O programa poderá também ser realizado no sentido inverso. 
O itinerário poderá sofrer modificações, porém, o conteúdo do 
programa de visitas e entradas será sempre respeitado.

* Saída com Suplemento por Oktoberfest *
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POLÔNIA

Cracóvia

Varsóvia
Poznan

Wroclaw

1

1

2

2+1

Polônia Maravilhosa 8 DIAS
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VISITANDO: VARSÓVIA / POZNAN / WROCLAW / CRACÓVIA / VARSÓVIA.

Dia 5° (Quinta): WROCLAW / CRACÓVIA
Café da manhã e visita guiada de Wroclaw, bela cidade 
onde mais de 100 pontes e passarelas atravessam o Oder 
e suas ramificações. O centro da Gran Plaza (Rynek) esta 
a prefeitura gótica (Ratusz), um dos mais grandes da Eu-
ropa, autentica pela arquitetura profana de Silesia com seus 
pináculos e seu relógio astrônomico. Veremos também a 
catedral gótica (entrada NÃO incluída), assim como a Uni-
versidade (visita por fora), pela qual passaram numerosos 
prêmios Nobel. Almoço. Continuação a Cracóvia. Chegada 
a Cracóvia, visita do bairro judio. Jantar e Acomodação no 
hotel. *Opcional (com suplemento) Jantar judaíco acompa-
nhado de música típica.

Dia 6° (Sexta): CRACÓVIA 
Café da manhã e dia dedicado a visita de Cracóvia. Reco-
nhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, 
é uma das mais belas cidades do mundo. Visita do centro 
com a Praça do Mercado e da fortaleza de Wawel. A antiga 
residência dos reis polacos, Castelo Florentino e catedral 
gótica. Almoço em curso da visita. Resto da tarde livre para 
compras, passear ou para realizar visita opcional (com su-
plemento) ao campo de concentração de Auschwitz. Jantar 
e acomodação no hotel na Cracóvia.

Dia 7° (Sábado): CRACÓVIA / OPÇÃO 
WIWLICZKA / VARSÓVIA
Café da manhã e manhã livre em Cracóvia. Opcional (com 
suplemento): possibilidade de fazer uma excursão a Wie-
liczka para visitar as minas de sal. Reconhecidas como Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO e exploradas desde 
o século XIII, eram tão valiosas que foram fortificadas no 
século XIV. As maravilhosas salas, dependências, capelas 
e estátuas da idade média, estão unidas por 120km de 
galerias escavadas a 9 níveis que alcançam 137 metros de 
profundidade. Almoço e saída à Varsóvia. Jantar e Acomo-
dação no hotel.

Dia 8° (Domingo): VARSÓVIA
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

NOTAS: o programa poderá ser realizado em sentido in-
verso. O itinerário poderá sofrer modificações, por o con-
teúdo do programa de visitas e entradas serão sempre 
respeitados.

Dia 1° (Domingo): VARSÓVIA
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 2° (Segunda):   VARSÓVIA: VISITA 
GUIADA E PASSEIO PELO PARQUE LAZIENKI.
Depois do café da manhã, visita de Varsóvia. Um ambiente 
especial reina no centro antigo (Stare Miasto), completa-
mente reconstruído depois da guerra e reconhecido como 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. As ruas estão 
cercadas por edifícios dos séculos XV e XVIII e rodeadas 
por muralhas com fossas e barbacãs. A Praça do Mercado é 
de grande beleza. As construções que rodeiam as ruas for-
mam a Via Real são em sua maior parte edifícios históricos. 
Visita por dentro Palácio Real, que ao longo de sua história 
tem sido constantemente remodulados e ampliados. Foi a 
residência dos reis polacos e depois da Dieta, o parlamento 
polacos, as numerosas salas e o gabinete de marmore são 
um testemunho do extremo refinamento da época. Conti-
nuação ao parque Lazienki. Almoço durante a excursão. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3° (Terça): VARSÓVIA / TORUN / POZNAN
Café da manhã e saída até Torun. Visita guiada desta ci-
dade situada as margens do rio Vístula. Torun é um po-
voado natal de Nicolás Copérnico e incluído na lista de 
cidades Patrimônio da Humanidade da UNESCO desde 
1997. A composição da Praça Maior e as ruas que seguem 
sendo as mesmas a mais de 700 anos. Almoço e continu-
ação até Poznan. Resto da tarde livre na cidade. Jantar e 
Acomodação no hotel.

Dia 4° (Quarta): POZNAN / WROCLAW, 
A «VENEZA POLACA».
Café da manhã e visita guiada de Poznan com guia local. 
Admirarmos a Catedral de Ostrów Tumski (entradas incluí-
das), a Igreja de San Estanislao e de Santa Magdalena e a 
velha Praça do Mercado, e a impressionante prefeitura que 
preside elegantemente a Praça Principal. Almoço. Saída até 
Wroclaw, a “Veneza polaca”. Resto do dia livre. Jantar e 
Acomodação no hotel.

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria primeira.
• 6 almoços e 6 jantares nos hotéis (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo 
itinerário.
• As visitas previstas no programa.
• Entradas e outros serviços incluídos: Varsóvia: Palácio Real 
// Poznan: Catedral // Cracóvia: Castelo e Catedral do Wawel 
(***As saídas indicadas de Abril e Outubro visitarão em Varsóvia 
o Castelo Wilanow ao invés do Palácio Real de Varsóvia ***).
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.

Tour 8 Dias: Varsóvia / Varsóvia

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Primera

Temporada Única 
Sup. Apartamento Individual

1.095 
430 

Cidades Categoria Primera

Varsóvia

Poznan

Wroclaw

Cracóvia

Sheraton (4*) / Mercure (4*) / Radisson So-
bieski (4*) / Double Tree by Hilton (4*) 
Novotel Centrum (4*) / Sheraton Poznan (5*) / 
NH Poznan (4*) 
HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) / Best 
Western Q Hotel (4*) /  Invite(4*) 
Swing (4*) / Galaxy (4*) / Golden Tulip Kazi-
mierz (4*) / Double Tree by Hilton (4*)

€

SI

2017
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro
Outubro

09, 16, 23 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15

Saídas 2017
A VARSÓVIA: DOMINGO

desde 1.095€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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REP. CHECA

HUNGRIA
ÁUSTRIA

Budapeste
Viena

Praga

C C

3

2
2

O Triângulo Mágico 9 DIAS
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VISITANDO: PRAGA / BUDAPESTE / VIENA

quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é 
o último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 
livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 
a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-
remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da cidade 
dividida em dois pelo rio Danubio, situado a esquerda da 
zona de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o 
Batistério dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de 
Pest, onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas e o 
centro comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação no 
hotel. Recomendamos esta noite assistir a um jantar com 
espetáculo de folclore húngaro e fazer um passeio de barco 
pelo rio Danubio.

Dia 7º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA (236Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áustria 
onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. Tarde livre. 
Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar 
e espetáculo das valsas Vieneses e do folclore austríaco. 
(Jantar e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 8º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela ci-
dade com a avenida Ringstrasse que tem mais edifícios 
históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do 
Danubio terminando com um passeio pelo centro histórico 
(Albertina, Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente 
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e 
Schönbrunn. (Visita aos Palácios de Viena incluídos no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Segunda): VIENA 
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Dia 1º (Domingo): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Segunda): PRAGA 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre, passear 
por seu centro histórico e apreciar o ambiente desta cidade, 
uma das mais belas da Europa. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Terça): PRAGA
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma visita pa-
norâmica da cidade, conhecida como a “cidade dourada”, 
na qual conheceremos a ponte de Carlos com suas belas 
estátuas e torre e a antiga prefeitura com o famoso e po-
pular relógio astronômico. Sugerimos um almoço em uma 
típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Tarde livre na qual sugerimos fazer uma visita opcional 
detalhada ao Castelo de Praga. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café da 
manhã para seguir conhecendo a fundo está bela cidade. 
Possibilidade de realizar uma excursão opcional a Karlovy 
Vary, famosa cidade balneária situada a 125KM de Praga, 
que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e 
almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 5º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE (530Km) 
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 
Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis. 
• Transporte em ônibus de turismo. 
• Acompanhamento de um guia durante o itinerário.
• Visitas guiadas de Praga, Budapeste e Viena. (espanhol)
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

SI

2017
Março
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
03, 17, 24, 31

2018
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

14, 28
11, 25
11, 18, 25
01

Saídas 2017 / 2018
A PRAGA: DOMINGO

desde 660€

9 DIAS: PRAGA / VIENA: 210€ INCLUI 4 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*

EXTRAS
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em  
   Viena*

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela 
noite espetáculo de valsas em Kursalon.

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Praga

Budapeste

Viena         

Barcelo Praha / Pano-
rama (PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM)

Barcelo Five / Corinthia (P)
Aquimcum / Novotel 
Centrum / Novotel City / 
Leonardo (P)
Arcotel Kaisserwasser / 
Leonardo (P)

Tour 9 Dias: Praga / Viena

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

26 Mar / 16 Abril
23 Abril / 25 Jun
02 Jul / 20 Ago
27 Ago / 22 Out
29 Out / 11 Mar
18 Mar / 01 Abr, 18
Sup. Apartamento Individual

830
780
710
780
660
820
325

950
865
765
865
695
895
405

€
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REP. CHECA

ALEMANHA

HUNGRIA
ÁUSTRIA

Budapeste
Viena

Praga

Berlim

3

3

2
2

Cidades Mágicas 
do Leste da Europa

12 DIAS

BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBBEBBBBBBEEEEBBBBBBEERLRLRLRLRLRLRLRLRRRLRRLLIMIMIMIMIMIMIMIMMMM

VISITANDO: BERLIM / DRESDEN / PRAGA / BUDAPESTE / VIENA.

Dia 7º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café da 
manhã para seguir conhecendo a fundo está bela cidade. 
Possibilidade de realizar uma excursão opcional a Karlovy 
Vary, famosa cidade balneária situada a 125KM de Praga, 
que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e 
almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 8º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE (530Km) 
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 
Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-
quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é 
o último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 
livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 
a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-
remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da cidade 
dividida em dois pelo rio Danubio, situado a esquerda da 
zona de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o 
Batistério dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de 
Pest, onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas e o 
centro comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação no 
hotel. Recomendamos esta noite assistir a um jantar com 
espetáculo de folclore húngaro e fazer um passeio de barco 
pelo rio Danubio.

Dia 10º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA 
(236Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áustria 
onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. Tarde livre. 
Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar 
e espetáculo das valsas Vieneses e do folclore austríaco. 
(Jantar e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 11º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela cidade 
com a avenida Ringstrasse que tem mais edifícios históricos 
que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danubio 
onde visitaremos a casa de “cien aguas” terminando com 
um passeio pelo centro histórico (Albertina, Hofburg, Praça 
de Maria Tereza). Opcionalmente poderemos realizar a vi-
sita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos 
Palácios de Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Segunda): VIENA
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Dia 1º (Quinta): BRASIL
Saída em vôo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Sexta): BERLIM
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para passear 
pelo centro comercial e apreciar o ambiente desta cidade 
cosmopolita. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sábado): BERLIM
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da ci-
dade, passando entre outros monuemntos a porta de 
Brandenburgo, a igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o 
Reichstag, e os restos do famoso muro. Tempo livre para 
almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). A tarde 
sugerimos uma visita opcional a ilha dos museus, para vi-
sitar os mais importantes museus que a capital da Alema-
nha abriga como o museu de Pérgamo e o museu Egípcio. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 4º (Domingo): BERLIM
Café da manhã e dia livre na capital alemã. Opcionalmente 
poderemos visitar a vizinha cidade de Potsdam, capital de 
Brandemburgo e antiga residência dos reis de Prussia, onde 
entre outros sobre sai o famoso Palácio de Sansouci. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). 

Dia 5º (Segunda): BERLIM / DRESDEN / 
PRAGA (356Km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até Dresden. 
Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela 
cidade. Continuação a Praga. Chegada ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Terça): PRAGA
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma visita pa-
norâmica da cidade, conhecida como a “cidade dourada”, 
na qual conheceremos a ponte de Carlos com suas belas 
estátuas e torre e a antiga prefeitura com o famoso e po-
pular relógio astronômico. Sugerimos um almoço em uma 
típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre na qual sugerimos fazer uma visita op-
cional detalhada ao Castelo de Praga. Acomodação no hotel.

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis. 
• Transporte em ônibus de turismo e guia acompanhante durante 
todo itinerário.
• Visitas guiadas de Berlim, Praga, Budapeste e Viena. (espanhol).
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.

SI

2017
Março
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23, 30
14, 21, 28

2018
Janeiro
Fevereiro
Março

11, 25
08, 22
08, 15, 22, 29

Saídas 2017 / 2018
A BERLIM: Quinta

desde 975€

12 DIAS: BERLIM / VIENA: 285€ INCLUI 5 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Berlim
• Almoço em uma cervejaria 
  de Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*

EXTRAS
• Visita a ilha dos museus 
em Berlim
• Visita a Postdam e Palácio 
   Sanssouci
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em Viena*

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela 
noite espetáculo de valsas em Kursalon.

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Berlim

Praga

Budapeste

Viena

Excelsior / Park Plaza 
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Pano-
rama (PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM)

Leonardo Royal / Riu 
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia 
(P)
Leonardo / Novotel Cen-
trum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / 
Leonardo (P)

Tour 12 Dias: Berlim / Viena

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

23 Mar / 13 Abril 
20 Abr / 22 Jun 
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 26 Out
02 Nov / 15 Mar
22 Março / 29 Março, 18
Sup. Apartamento Individual

1.260
1.120
1.050
1.120

975
1.150

445

1.450
1.325
1.175
1.325
1.055
1.365

560

€
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Paris, Alemanha e Europa do Leste

VISITANDO: PARIS / FRANKFURT / ERFURT / BERLIM / DRESDEN / PRAGA / BUDAPESTE / VIENA.

Inválidos, a Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de 
subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda 
Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar incluída no Pacote 
Plus P+). Nosso passeio termina no centro da cidade. Tarde 
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalhes para 
visitar seu belo  palácio e famosos jardins e pela noite assis-
tir opcionalmente ao espetáculo do Moulin Rouge, Paradis 
Latin ou outro. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Quinta): PARIS
Café da manhã no hotel. Destinaremos este dia a passear 
livremente pela cidade e seus bulevares, talvez realizaremos 
uma visita ao museu do Louvre para conhecer sua grande 
coleção de arte. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sexta): PARIS / FRANKFURT (620KM)  
“PASSEIO PELO RIO RENO”
Depois do café da manhã sairemos em direção a região 
de Champagne, prosseguindo nossa viagem a Alemanha 
para chegar as margens do rio Reno pelo qual faremos um 
delicioso passeio em barco em Boppard até St. Goar, se-
guindo caminho até Frankfurt. (Almoço em barco incluído 
no Pacote Plus P+). Tempo livre em Frankfurt pelo centro 
antes de regressar ao hotel. Acomodação em Frankfurt ou 
arredores.

Para os passageiros iniciando os serviços em 
Frankfurt: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. 
Acomodação no hotel aos arredores de Frankfurt.

Dia 6º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT /
BERLIM (558Km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio panorâmico 
da cidade de Frankfurt, passando pela catedral, o Römer-
berg, a prefeitura Römer, a igreja Paulskirche, a casa de 
Goethe e a antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das 
Agujas, que se ergue a magnífica catedral e a igreja de 
São Severo. Tempo livre para passear pelo centro histórico. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde continua-
mos nossa rota até Berlim. Acomodação no hotel.

Dia 1º (Segunda): BRASIL
Saída em vôo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Terça): PARIS
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia livre para 
tomar contato com a cidade e passear pelo centro comer-
cial. A última hora da tarde saída para fazer um passeio por 
Paris iluminada e teremos a ocasião de realizar um belo 
passeio em barco pelo Sena a bordo dos populares “Bate-
aux Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 3º (Quarta): PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela cidade, 
suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la 
Cité, Notre Dame, o Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os 

2017
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 20, 27
11, 18, 25

2018
Janeiro
Fevereiro
Março

08, 22
05, 19
05, 12, 19, 26

2017
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23, 30
14, 21, 28

2018
Janeiro
Fevereiro
Março

11, 25
08, 22
08, 15, 22, 29

Saídas 2017 / 2018
A PARIS: Segunda

A FRANKFURT: Quinta
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Dia 7º (Domingo): BERLIM
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade, 
passando entre outros monumentos pela puerta de Bran-
denburgo, a igreja Memorial de Kaiser Guillermo, o Reichs-
tag, e os restos do famoso muro. Berlim é famosa por suas 
galerias de arte. Passearemos por animadas ruas, a Kurfürs-
tendamm, popularmente conhecida como a Ku-damm, re-
pleta de cafés, lojas e discotecas. Tempo livre para almoçar. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos 
uma visita opcional a ilha dos museus onde importantes 
obras de artes são expostas, com visita e entrada ao museu 
do Pergamo e ao museu Egípcio, um dos mais famosos. 
(Visita a ilha dos museus incluída no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 8º (Segunda): BERLIM / DRESDEN / 
PRAGA (356Km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até Dresden. 
Tempo livre para percorrer o centro histórico desta bela 
cidade. Continuação a Praga. Chegada ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 9º (Terça): PRAGA
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma visita pa-
norâmica da cidade, conhecida como a “cidade dourada”, 
na qual conheceremos a ponte de Carlos com suas belas 
estátuas e torre e a antiga prefeitura com o famoso e po-
pular relógio astronômico. Sugerimos um almoço em uma 
típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Tarde livre na qual sugerimos fazer uma visita opcional 
detalhada ao Castelo de Praga. Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café 
da manhã para seguir conhecendo a fundo está bela 
cidade. Possibilidade de realizar uma excursão opcio-
nal a Karlovy Vary, famosa cidade balneária situada a 
125KM de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço 
incluído. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).
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REP. CHECA

ALEMANHA

FRANÇA

HUNGRIA
ÁUSTRIA Budapeste

Viena

Praga
Frankfurt

Berlim

ParisParis

rt

3

1

2

3

2

2

12 ou 15 DIAS

O TOUR INCLUI

• Acomodação e café da manhã nos hotéis. 
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas de Frankfurt, Berlim, Praga, Budapeste e Viena. (espanhol).
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

SI

desde 1.025€

15 DIAS: PARIS / VIENA: 375€ INCLUI 7 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
12 DIAS: FRANKFURT / VIENA: 310€ INCLUI 6 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*

EXTRAS
• Subida a torre Eiffel (2º Piso)
• Passeio de barco pelo Sena
• Visita a ilha dos museus 
em Berlim
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em Viena*

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela 
noite espetáculo de valsas em Kursalon.

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Paris

Frankfurt  

Berlim

Praga
Budapeste

Viena

Ibis Porte de Orleans / Cam-
panile Porte d’Italie  (T) 
Dorint / Tryp by Wyndham 
/ Holiday Inn Express / Nh 
Morfelden (TS) 
Excelsior / Park Plaza 
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM)

Mercure Porte Versailles 
Expo / Mercure Quai Ivry (TS)
Holiday Inn Alte Oper / 
Qgreen by Melia / Leonardo 
Royal (P) 
Leonardo Royal / Riu 
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Leonardo / Novotel Centrum / 
Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / 
Leonardo (P)

Tour 15 Dias: Paris / Viena

Tour 12 Dias: Frankfurt / Viena

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

27 Mar / 10 Abril, 17
17 Abril / 19 Jun
26 Jun / 21 Ago
28 Ago / 23 Out
30 Out / 12 Mar
19 Mar / 26 Mar, 18 
Sup. Apartamento Individual

1.570
1.765
1.585
1.765
1.510
1.810

735

1.790
1.950
1.770
1.950
1.720
2.000

895

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

30 Mar / 13 Abril, 17
20 Abril / 22 Jun
29 Jun / 24 Ago
31 Ago / 26 Out
02 Nov / 15 Março
22 Mar / 29 Mar, 18 
Sup. Apartamento Individual

1.310
1.225
1.090
1.225
1.025
1.250

500

1.450
1.355
1.245
1.355
1.165
1.340

630

€

BUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBBUUB DADADADADADADADADADAAPEPEPEPEPPEEEPESTSTSTSTSTSTTTTSTTTTSTSTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Dia 11º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE  
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 
Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-
quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é 
o último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 
livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 
a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-
remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da cidade 
dividida em dois pelo rio Danubio, situado a esquerda da 
zona de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o 
Batistério dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de 
Pest, onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas e o 
centro comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação no 
hotel. Recomendamos esta noite assistir a um jantar com 
espetáculo de folclore húngaro e fazer um passeio de barco 
pelo rio Danubio.

Dia 13º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA 
(236Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áustria 
onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. Tarde livre. Pela 
noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espe-
táculo das valsas Vieneses e do folclore austríaco. (Jantar e 
espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

Dia 14º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela cidade 
com a avenida Ringstrasse que tem mais edifícios históricos 
que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danubio 
onde visitaremos a casa de “cien aguas” terminando com 
um passeio pelo centro histórico (Albertina, Hofburg, Praça 
de Maria Tereza). Opcionalmente poderemos realizar a vi-
sita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos 
Palácios de Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 15º (Segunda): VIENA
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / BRUXELAS / GANTE / BRUGES / ANTUÉRPIA / A HAIA / AMSTERDÃ / COLONIA / O RENO / FRANKFURT / HEIDELBERG / LUCERNA 
/ ZURIQUE / GENEBRA / MONTREUX / ZERMATT / EGGIWIL / BERNA / LUCERNA / CATARATAS DO RENO

hora da tarde saída para realizar o tour de Paris ilumi-
nado e teremos a ocasião de realizar um belo passeio de 
barco pelo Sena à bordo dos populares “Bateaux Mou-
che”. (Passeio de Bateaux Mouche incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sábado): PARIS
Café da manhã buffet no hotel. Saída para efetuar um pas-
seio pela cidade, suas principais avenidas e monumentos 
como: a ilha de Cité, Notre Dame, o Arco do Triunfo, os 
Campos Elíseos, os Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, tendo 
a oportunidade de subir a mesma para admirar uma bela 
panorâmica de toda Paris. (Subida ao 2º piso da Torre Ei-
ffel incluído no Pacote Plus P+). Nossa visita termina no 
centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos fazer uma visita 
opcional à Versalles para visitar seu belo palácio e seus fa-
mosos jardins. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Domingo): PARIS
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos este para 
passear livremente pela cidade, seus passeios e avenidas, 
talvez entraremos em algum museu ou visitar opcional-
mente o carismático bairro de Montmartre e a catedral de 
Notre Dame. Pela noite poderemos assistir opcionalmente 
a um espetáculo em um cabaret parisiense e degustar um 
copo de champagne. (Cabaret Paradis Latin com bebidas 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Segunda): PARIS / BRUXELAS  (252Km)
Café da manhã buffet e saída até Bruxelas. Chegada e vi-
sita panorâmica da cidade com a esplêndida catedral de 
Saint-Michel, a Colonne du Congrés, o bairro de Heizel 
com a célebre Atomium, a Place Royale, Palácio Real e o 
centro antigo com a magnífica Grand Platz, possivelmente 
a mais bela da Europa. Tempo livre. Pela noite poderemos 
opcionalmente desfrutar de um típico jantar aos arredores 
da Grand Platz. (Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 8º (Terça): BRUXELAS / GANTE / BRUGES 
(168Km)
Café da manhã buffet e saída até a cidade de Gante, com 
sua magnífica catedral de San Bavon, onde se expõem o 
famoso Cordero Místico e o centro antigo de ambiente me-
dieval. Tempo livre para passear pela cidade. Continuação 

Dia 1º (Terça): BRASIL
Saída em voo internacional com destino à Londres.

Dia 2º (Quarta): LONDRES
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado ao hotel. Dia 
livre para tomar primeiro contato com a cidade e passear 
pelo centro comercial desta grande cidade. Acomodação 
no hotel.

Dia 3º (Quinta): LONDRES
Café da manhã e saída para fazer a visita da cidade, pas-
sando por suas principais avenidas e monumentos, Picadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadia de West-
minster e terminando em frente ao Palácio de Buckingham 
para assistir a troca de guarda caso seja realizada neste dia. 
Tarde livre. Alojamento.

Dia 4º (Sexta): LONDRES / PARIS PELO 
EUROTUNEL
Café da manhã e saída até Folkestone, onde nosso ônibus abor-
dará o trem que nos conduzirá através do Canal da Mancha 
pelo Eurotunel. Chegada à Calais e continuação pela rodovia 
à Paris onde chegaremos no fim da tarde. Na última hora da 
tarde saída para fazer um passeio pela Paris iluminada, teremos 
a ocasião de realizar um belo passeio de barco pelo Sena à 
bordo dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de Bateaux 
Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em 
Paris: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última 

Uma Europa Diferente

à Bruges, preciosa cidade com seus inumeráveis canais que 
cruzam e nos fazem lembrar de Veneza. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Visita da cidade: o lago do Amor e o 
Beatério, a Praça Maior e Atalaya. Possibilidade de fazer 
opcionalmente um passeio de barco pelos canais. Acomo-
dação no hotel.

Dia 9º (Quarta): BRUGES / ANTUÉRPIA / A 
HAIA / AMSTERDÃ (280Km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia, a cidade de 
Rubens e o segundo porto em importância da Europa, o 
mercado de diamantes mais importante da Europa Ociden-
tal. Entraremos em sua Praça Maior com suas casas cheias 
de história. Tempo livre e continuação à Haia, a capital 
administrativa da Holanda, onde levanta-se o Parlamento 
e o Palácio da Paz. Chegada à Amsterdã ao meio-dia. Pela 
tarde saída para efetuar uma visita da cidade à bordo de um 
barco que nos conduzirá por seus canais, onde poderemos 
admirar suas fachadas e igrejas dos séculos XVI e XVII, e 
o porto antigo da cidade. Ao final da visita entraremos em 
uma fábrica de lapidação de diamantes.

Dia 10º (Quinta): AMSTERDÃ
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para desfrutar 
desta encantadora cidade. Sugerimos fazer uma visita 
opcional a vizinha cidade de Volendam, típico povoado 
pesqueiro, e a Marken situada em uma ilha unida ao con-
tinente por um dique. Poderemos visitar também uma fá-
brica de queijos holandeses. (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus P+).

Dia 11º (Sexta): AMSTERDÃ / COLONIA / O 
RENO / FRANKFURT (510 KM) “PASSEIO 
PELO RIO RENO“
Café da manhã buffet e saída até Colonia. Tempo livre para 
poder visitar sua bela catedral e continuação ao longo do 
rio Reno até Boppard onde embarcaremos para realizar um 
cruzeiro pelo rio até St. Goar . (Almoço no barco incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação à Frankfurt onde chegaremos 
ao centro da cidade. Tempo livre para conhecer seu centro 
histórico e a Praça de Romer antes de regressarmos ao hotel.

Dia 12º (Sábado): FRANKFURT / HEIDELBERG 
/ LUCERNA / ZURIQUE (514Km)
Café da manhã buffet em nosso hotel e saída até uma 

2017
Junho
Julho
Agosto

27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

2017
Junho
Julho
Agosto

29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31

Saídas 2017 
A LONDRES: Terça

A PARIS: Quinta
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FRANÇA

ALEMANHA

PAÍSES
BAJOS

Paris

Bruxelas

Amsterdã

Bruges

Frankfurt

Londres

aris

2

3

1

1

2

1

SUÍÇA
Eggiwil

Zurique

Genebra

Täsch
1

31

1+1

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet durante todo o passeio 
nos hotéis de categoria escolhida.
• 4 jantares (sem bebidas) na Suíça.
• Transporte em ônibus de turismo com guia acompanhante 
durante o passeio de ônibus.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol em Londres, Paris, 
Bruxelas e Amsterdã.
• Visita noturna de Paris.
• Trajeto em ônibus e trem no Eurotunel de Londres à Paris.
(Algumas saídas em Ferry).
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Visitas panorâmicas com guia local em Zurique, Genebra e 
Lucerna.
• Bilhetes de trem Täsch / Zermatt / Täsch.
• Trem panorâmico Golden Pass Montbovon / Montreaux.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.

17 OU 19 DIAS: PARIS OU LONDRES / ZURIQUE: 455€ 
INCLUI 9 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Jantar típica em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço no cruzeiro pelo Reno
• 4 almoços e 1 jantar na Suíça

EXTRAS
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de barco pelo Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursão a Marken e Volendam
• Passeio de barco pelas 
   Cataratas do Reno

SI

17 ou 19 DIAS

das mais belas cidades da Alemanha, Heidelberg, cidade uni-
versitária com um precioso centro antigo e dominada por 
seu castelo. Tempo livre e continuação da nossa viagem 
ao longo da Selva Negra até a Basiléia para entrarmos na 
Suíça. Continuação à Lucerna uma das cidades mais belas 
da Suíça, as margens do lago dos Quatro Cantões. Tempo 
livre e continuação da nossa rota à Zurique, a capital finan-
ceira do país. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Domingo): ZURIQUE / GENEBRA 
(277Km)
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade 
com guia local da cidade dos bancos, transpira luxo e bem 
estar por todas as partes, não é em vão que é a cidade com 
maior qualidade de vida do mundo, mas também reserva 
muitas surpresas aos viajantes que buscam cultura, história 
e arte. Posteriormente saída até Genebra. Chegada, jantar 
e acomodação na zona francesa. 

Dia 14° (Segunda): GENEBRA / GRUYERES 
/ TREM GOLDEN PASS / MONTREUX / TÄSH 
(300Km)
Café da manhã. Na primeira hora realizaremos a visita 
de Genebra, situada na foz do rio Ródano desde o lago 
Lemán. É a segunda maior cidade do país que conserva um 
belo centro histórico que nos convida a passear. O lago é 
o verdadeiro coração da cidade e seu Jet d’eau tornou-se 
o símbolo mais conhecido da cidade. Saída até Gruyeres, 
onde poderemos comprar seu famoso queijo. (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Em seguida tomaremos o trem 
“Golden Pass” que nos levará de Montbovon até Montre-
aux, passando por belas paisagens no meio dos alpes suíços 
até chegar a charmosa cidade de Montreaux. Tempo livre e 
continuação até Täsh. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 15° (Terça): TÄSH / ZERMATT / THUN /
EGGIWIL (140Km)
Café da manhã. Tomaremos o trem que nos conduz a cé-
lebre estação alpina. Teremos tempo para passear por suas 
animadas e elegantes ruas que atraem turistas e esquia-
dores do mundo inteiro ao longo do ano e se maravilhar 
com a visita do famoso pico Cervino. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). De forma opcional poderemos tomar o 
ferroviário desde Zermatt até Gornergrat. Continuação até 
Eggiwil com parada em Thun, cidade situada às margens 
do lago de mesmo nome. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 16° (Quarta): EGGIWIL / INTERLAKEN / 
EGGIWIL (120Km)
Depois do café da manhã, saída até a animada cidade 
de Interlaken, onde teremos o dia livre para desfrutar dos 
seus encantos. De forma opcional poderemos realizar uma 
charmosa excursão: saída até o vale de Iauterbrunnen para 
embarcar no famoso trem da montanha “Klein Scheidegg”a 
2.000 mil metros de altitude, onde teremos uma vista mara-
vilhosa do impressionante pico do Mönch, Eiger e Jungfrau. 
Continuação do passeio em trem à Grindelwald, cidade 
pitoresca rodeada de um panorama alpino espetacular. 
Possibilidade de continuar com trem até Jungfraujoch “Top 
of Europe” e voltar à Gribndelwald para regressar ao hotel. 
Jantar e acomodação em Eggiwil.

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Londres

Paris

Bruxelas
Bruges
Amsterdã
Frankfurt

Zurique

Genebra / região 
(território francês)
Zermatt/
Täsch
Eggiwil/
Emmental /
Thun região

Ibis Earls Court (TS)

Ibis Porte Orleans / 
Campanile Porte d’Italie (T)

HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloter-
dijik (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express /
Nh Morfelden (TS)
Ramada Zurique (P) /
Meierhof Zurich-Horgen (P)
Campanile Annemassse Centre 
Gare (T) / Ibis Styles Vitam (T)
Welcome Täsch (T)
Hotel Täsch (T)
Hirschen Eggiwil (T) /
Hotel Balsthal (T)

Copthorne Tara /
Dorsett Hotel (P)
Mercure Porte Versailles
Expo / Mercure Quai
Ivry (TS)
Hilton Garden Inn (p)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Holiday Inn Alte Oper /
Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Ramada Zurique (P) /
Meierhof Zurich-Horgen (P)

Campanile Annemasse Centre
Gare (T) / Ibis Styles Vitam (T)
Welcome Täsch (T)
Hotel Täsch (T)
Hirschen Eggiwil (T) /
Hotel Balsthal (T) 

Tour 17 Dias: Paris / Zurique

Tour 19 Dias: Londres / Zurique

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

27 Junho / 29 Agosto
Sup. Apartamento Individual

2.715
770

2.795
870

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

29 Junho / 31 Agosto
Sup. Apartamento Individual

3.105
920

3.270
1.080

€

desde 2.715€
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Dia 17° (Quinta): EGGIWIL / BERNA /  
LUCERNA / EGGIWIL (210Km)
Café da manhã. Saída até Berna. Passeio pelo centro an-
tigo da cidade, declarado Patrimônio da Humanidade em 
1983. A Torre do Relógio, marca o centro da cidade onde 
poderemos ver os pequenos bonecos que se movem gracio-
samente a cada hora. A poucos metros está a Catedral, o 
melhor exemplo gótico que encontrará na Suíça. Cruzando 
o rio pela ponte Nydeggbrücke nos encontraremos com a 
atração mais controversa de Berna: a Fosa dos Ursos. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Depois do passeio por 
Berna, saída até Lucerna, bela cidade em meio a paisagem 
idílica no exremo oeste do lago dos Quatro Cantos. Reali-
zaremos uma completa visita medieval com fachadas pinta-
das e reformadas durante o período barroco, a encantadora 
Praça Do Cervo, a Praça dos Molinos e o antigo centro da 
cidade. Jantar e acomodação em Eggiwil.

Dia 18° (Sexta): EGGIWIL / CATARATAS DO 
RENO / STEIN AM RHEIN / ZURIQUE (270Km)
Café da manhã. Saída até Schaffhausen onde realizaremos 
um passeio de barco opcional para contemplar as famosas 
Cataratas do Reno. (Incluído no Pacote Plus P+). Conti-
nuaremos até Stein am Rhein, junto ao lago Constanza, 
considerada por muitos uma das cidades mais charmosas 
do país, com suas pitorescas casas coloridas e seu impo-
nente centro histórico medieval. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação até Zurique onde faremos 
uma visita panorâmica com guia local. A cidade dos bancos 
destila luxo e bem estar por todos os lugares e não é em vão 
que é considerada uma das cidades com melhor qualidade 
de vida no mundo, reservando aos turistas que a visitam, 
cultura, história e arte. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 19° (Sábado): Zurique
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

NOTAS:
A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, man-
tendo-se integro o programa.
Os almoços e jantares poderão indistintamente em hotéis 
ou restaurantes (bebidas não incluídas).
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Europa Magnífica

VISITANDO: LONDRES / PARIS / O RENO / FRANKFURT / ERFURT / BERLIM / DRESDEN / NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / MEMMINGEN / 
AUSBURG / NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE

aux, passando por belas paisagens no meio dos alpes suíços 
até chegar a charmosa cidade de Montreaux. Tempo livre e 
continuação até Täsh. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5° (Terça): TÄSH / ZERMATT / THUN /
EGGIWIL (140Km)
Café da manhã. Tomaremos o trem que nos conduz a 
célebre estação alpina. Teremos tempo para passear 
por suas animadas e elegantes ruas que atraem turistas 
e esquiadores do mundo inteiro ao longo do ano e se 
maravilhar com a visita do famoso pico Cervino. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). De forma opcional pode-
remos tomar o ferroviário desde Zermatt até Gornergrat. 
Continuação até Eggiwil com parada em Thun, cidade 
situada às margens do lago de mesmo nome. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 6° (Quarta): EGGIWIL / INTERLAKEN /
EGGIWIL (120Km)
Depois do café da manhã, saída até a animada cidade 
de Interlaken, onde teremos o dia livre para desfrutar dos 
seus encantos. De forma opcional poderemos realizar uma 
charmosa excursão: saída até o vale de Iauterbrunnen para 
embarcar no famoso trem da montanha “Klein Scheidegg”a 
2.000 mil metros de altitude, onde teremos uma vista mara-
vilhosa do impressionante pico do Mönch, Eiger e Jungfrau. 
Continuação do passeio em trem à Grindelwald, cidade 
pitoresca rodeada de um panorama alpino espetacular. 
Possibilidade de continuar com trem até Jungfraujoch “Top 
of Europe” e voltar à Gribndelwald para regressar ao hotel. 
Jantar e acomodação em Eggiwil.

Dia 1º (Sexta): BRASIL
Saída em voo internacional com destino à Zurique.

Dia 2° (Sábado): ZURIQUE (277Km)
Chegada à Zurique e traslado ao hotel. Acomodação aos 
arredores de Zurique.

Dia 3° (Domingo): ZURIQUE / GENEBRA
Café da manhã. Saída até Genebra passando entre belas 
paisagens. Chegada e acomodação no hotel em zona fran-
cesa.

Dia 4° (Segunda): GENEBRA / GRUYERES / TREM 
GOLDEN PASS / MONTREUX / TÄSH (300Km)
Café da manhã. Na primeira hora realizaremos a visita 
de Genebra, situada na foz do rio Ródano desde o lago 
Lemán. É a segunda maior cidade do país que conserva um 
belo centro histórico que nos convida a passear. O lago é 
o verdadeiro coração da cidade e seu Jet d’eau tornou-se 
o símbolo mais conhecido da cidade. Saída até Gruyeres, 
onde poderemos comprar seu famoso queijo. (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Em seguida tomaremos o trem 
“Golden Pass” que nos levará de Montbovon até Montre-

2017
Julho
Agosto
Setembro

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08

Saídas 2017
A ZURIQUE: Sexta
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Dia 7° (Quinta): EGGIWIL / BERNA /  
LUCERNA / EGGIWIL (210Km)
Café da manhã. Saída até Berna. Passeio pelo centro an-
tigo da cidade, declarado Patrimônio da Humanidade em 
1983. A Torre do Relógio, marca o centro da cidade onde 
poderemos ver os pequenos bonecos que se movem gracio-
samente a cada hora. A poucos metros está a Catedral, o 
melhor exemplo gótico que encontrará na Suíça. Cruzando 
o rio pela ponte Nydeggbrücke nos encontraremos com a 
atração mais controversa de Berna: a Fosa dos Ursos. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Depois do passeio por 
Berna, saída até Lucerna, bela cidade em meio a paisagem 
idílica no exremo oeste do lago dos Quatro Cantos. Reali-
zaremos uma completa visita medieval com fachadas pinta-
das e reformadas durante o período barroco, a encantadora 
Praça Do Cervo, a Praça dos Molinos e o antigo centro da 
cidade. Jantar e acomodação em Eggiwil.

Dia 8º (Sexta): EGGIWIL / CATARATAS DO 
RENO / STEIN AM RHEIN / ZURIQUE (270Km)
Café da manhã. Saída até Schaffhausen onde realizaremos 
um passeio de barco opcional para contemplar as famosas 
Cataratas do Reno. (Incluído no Pacote Plus P+). Conti-
nuaremos até Stein am Rhein, junto ao lago Constanza, 
considerada por muitos uma das cidades mais charmosas 
do país, com suas pitorescas casas coloridas e seu impo-
nente centro histórico medieval. (Almoço incluído no Pa-
cote Plus P+). Continuação à Zurique e visita panorâmica 
com guia local, a cidade dos bancos destila luxo e bem estar 
por todas as partes, não é em vão que tem sido declarada 

NOVIDADE
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SUÍÇA

ITÁLIA

Eggiwil
Veneza

Florença

Roma

Innsbruck

Zurique

Genebra

Täsch
1

31

1

1

3

SUÍÇAAÇAÇA
il

1+2

15 DIAS

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de 3/4*.
• 5 jantares (sem bebidas).
• 4 jantares (sem bebidas) na Suíça.
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• Visitas indicadas no itinerário com guias locais falando espanhol.
• Bilhetes de trem Tash/Zermatt/Tash.
• Bilhetes de trem Golden Pass Montbovon/Montreaux.
• Bolsa de viagem.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
O TOUR NÃO INCLUI: 
Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

SI

desde 2.605€

14 DIAS: ZURIQUE / ROMA: 450€ 
INCLUI 8 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 4 Almoços e 1 Jantar (sem 
   bebidas) 
• Almoço em Innsbruck
• Almoço em Florença
• Almoço em Roma

EXTRAS
• Passeio de barco pelas 
   Cataratas do Reno
• Passeio de gôndola em 
Veneza
• Vaticano: museus e Capela Sistina

LULUCECECCC RNRNRNAAA

a cidade com maior qualidade de vida do mundo, por outro 
lado também reserva surpresa aos viajantes que buscam 
cultura, história e arte. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 9° (Sábado): ZURIQUE
Café da manhã. Dia livre em Zurique para caminhar por 
suas ruas e conhecer os numerosos atrativos culturais 
(museus, galerias, etc), modernas ruas ou o centro antigo. 
Acomodação no hotel.

Dia 10° (Domingo): ZURIQUE / INNSBRUCK / 
VENEZA (685Km)
Café da manhã e saída até a região do Tirol Austríaco 
chegando a Innsbruck. Tempo livre para o almoço e pas-
sear pelo centro histórico admirando o famoso “Telhado 
de Ouro” e os principais monumentos da cidade. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Chegada à Veneza na última 
hora da tarde. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Segunda): VENEZA/ PÁDUA / 
FLORENÇA (300Km)  
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da cidade a pé 
finalizando na Praça de São Marcos, incluindo a visita de 
uma famosa oficina de cristal Veneziano. Tempo livre para 
almoçar na cidade. Podemos aproveitar para fazer um pas-
seio de gôndola pelos canais. (Passeio de gôndola incluído 
no Pacote Plus P+). Saída à Pádua, onde teremos tempo 
livre para visitar a Basílica de Santo Antônio. Continuação 
à Florença, a cidade mais bela da Europa por sua riqueza 
arquitetônica e artística. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Terça): FLORENÇA / ROMA (290Km)
Café da manhã. Pela manhã percorreremos o centro artís-
tico da cidade com seu Duomo, o Campanário de Giotto, 

o Batistério de São João, a igreja de São Lorenzo, a Praça 
da Signoria, a Loggia dei Lanzi e a igreja de Santa Maria 
de Fiore, terminamos na Ponte Vecchio, antigo centro co-
mercial da cidade. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Pela tarde saída até a cidade eterna, Roma. Chegada e aco-
modação no hotel. A noite faremos um passeio por Roma 
iluminada para admirarmos todo o esplendor da cidade e 
seus belos monumentos. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Quarta): ROMA
Café da manhã. Saída para realizar opcionalmente a visita 
detalhada do Vaticano incluindo seus museus, Capela Sis-
tina e Basílica de São Pedro do Vaticano. (Visita ao museu 
do Vaticano incluída no Pacote Plus P+). Ao término da 
visita faremos um passeio panorâmico da cidade eterna 
visitando a Praça de Veneza com o monumento à Victor 
Emmanuel II, os Fóruns Imperiais e Romanos, São João de 
Latrán, o Templo de Vesta, o Coliseu, Arco de Constantino, 
a Via Veneto e o Castelo de Santo Angelo. Ao término da 
nossa visita sugerimos desfrutar de um bom almoço em um 
típico restaurante italiano. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre e acomodação no hotel.

Dia 14º (Quinta): ROMA
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos neste dia 
fazer uma excursão de dia completo para visitar a cidade 
de Nápoles e a bela ilha de Capri. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Sexta): ROMA
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

Tour 15 Dias: Zurique / Roma

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

07 Julho / 18 Agosto 
25 Agosto / 08 Setembro
Sup. Apartamento Individual

2.605
2.615

670

2.660
2.685

720

€

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Zurique

Genebra/
região 
(território francês)

Zermatt/
Täsch
Eggiwil/
Emmental
(Thun região)

Veneza

Florença

Roma

Ramada Zurique (P)/ 
Meierhof Zurich-Horgen 
(P)
Camapanille Annemasse 
Centre Gare (T) /Ibis 
Styles Vitam (T)
Welcome Täsh (T)/ 
City Hotel Täsh (T)
Hirschen Eggiwil (T)/ 
Hotel Balsthal (T)

Alexander - Mestre / 
Russott - Mestre (TS)
The Gate / Ih Firenze 
Business (TS)
Barcelo Aran Park / 
Sheraton Parco de 
Medici (TS)

Ramada Zurique (P)/ 
Meierhof Zurich-Horgen 
(P)
Camapanille Annemasse 
Centre Gare (T) /Ibis Styles 
Vitam (T)
Welcome Täsh (T)/ 
City Hotel Täsh (T)
Hirschen Eggiwil (T)/ Hotel 
Balsthal (T)

Delfino-Mestre / Lugano 
Torretta - Mestre (P)
Rafaello / Nil (P)

Barcelo Aran Martegna (P)
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / O RENO / FRANKFURT / ERFURT / BERLIM / DRESDEN / NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / AUSBURG / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE

Dia 4º (Terça): LONDRES / PARIS  PELO 
EUROTUNEL
Café da manhã e saída para Folkestone onde nosso ônibus 
embarcará no trem que nos conduzirá através do Canal de 
la Mancha pelo Eurotunel. Chegada a Calais e continuação 
pela estrada até Paris, onde chegaremos no meio da tarde. 
No final da tarde, saída para fazer um passeio por Paris 
iluminada e realizar um passeio de barco pelo Sena a bordo 
de um dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio no Ba-
teaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em 
Paris: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. No fim da 
tarde saída para realizar o tour de Paris iluminado, e tere-
mos a ocasião de realizar um belo passeio em barco pelo 
Sena a bordo dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio 
no Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 5º (Quarta): PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela cidade, 
suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la 
Cité, Notre Dame, o Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os 
Inválidos, a Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de 
subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda 
Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar incluída no Pacote 
Plus P+). Nosso passeio termina no centro da cidade. Tarde 
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalhes para 
visitar seu belo  palácio e famosos jardins e pela noite assis-
tir opcionalmente ao espetáculo do Moulin Rouge, Paradis 
Latin ou outro. Acomodação no hotel.

Dia 1º (Sábado): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Londres.

Dia 2º (Domingo): LONDRES
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel. Dia livre para desfru-
tar da cidade e passear por suas avenidas, chega-
remos a Piccadilly Circus para viver seu ambiente.

Dia 3º (Segunda): LONDRES
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita à ci-
dade percorrendo suas principais avenidas e monumentos, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía 
de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckin-
gham para assistir à troca de guarda caso se realize neste 
dia. A visita termina após a troca de guarda. Tarde livre. 
Retorno para o hotel fica por sua conta.

Londres, Paris e Alemanha - 1

Dia 6º (Quinta): PARIS
Café da manhã. Destinaremos este dia para passear livre-
mente pela cidade e seus bulevares e talvez visitarmos o 
museu do Louvre para conhecer sua grande coleção de arte. 
Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sexta): PARIS / FRANKFURT (620Km) 
“PASSEIO PELO RIO RENO”
Café da manhã. Sairemos em direção a região da Cham-
pagne, para seguir viagem até Alemanha as margens 
do Reno ao qual faremos um delicioso passeio de barco, 
embarcando em Boppard até St. Goar. (Almoço no barco 
incluído no Pacote Plus P+). Desde onde prosseguiremos 
nosso caminho a Frankfurt cujo centro poderemos passear. 
Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / 
BERLIM (558Km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio panorâmico 
da cidade de Frankfurt, passando pela catedral, o Römer-
berg, a prefeitura Römer, a igreja Paulskirche, a casa de 
Goethe e a antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das 
Agujas, que se ergue a magnífica catedral e a igreja de São 
Severo. Tempo livre para passear pelo centro histórico. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde continuamos 
nossa rota até Berlim. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Domingo): BERLIM
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade, 
percorrendo entre outros monumentos a porta de Bran-
denburgo, a igraja Memorial do Kaiser Guillermo, o Rei-
chstag e os restos do famoso muro. Berlim é famosa pelos 
seus museus e galerias de arte. Passearemos por sua rua 
mais animada, a Kurfurstendamm, popularmente conhe-

2017
Maio
Junho  
Julho  
Agosto  
Setembro

13, 27
10, 24
08, 22
05, 19
02

2017
Maio
Junho  
Julho  
Agosto  
Setembro

15, 29
12, 26
10, 24
07, 21
04

Saídas 2017 
A LONDRES: SÁBADO
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A PARIS: Segunda
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ALEMANHA

REINO
UNIDO

FRANÇA

Berlim

Nuremberg

Memmingen

Munique

Frankfurt

Londres

Parisris

2

3
1

3

1

2
1

13 OU 15 DIAS: LONDRES OU PARIS / MUNIQUE: 420€ 
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Erfurt
• 2 Jantares em Berlim
• Almoço em Berlim
• Jantar em Nuremberg
• Jantar em Memmingen
• Jantar em cervejaria típica 
em Munique.
• Almoço em Fussen 
(Neuschwanstein)

EXTRAS
• Passeio de Bateaux Mouche
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Visita do Palácio Cecilienhof e 
jardins de Sanssouci
• Visita do Castelo de 
Neuschwanstein (Rei Louco)

• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria Turista 
ou Superior/Primeira. 
• 3 almoço na Alemanha.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante o itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol.  
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. 
(Algumas saídas em Ferry).
• Passeio pelo rio Reno.
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

Tour 13 Dias: Paris / Munique

Tour 15 Dias: Londres / Munique

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Única

15 Maio / 12 Junho
26 Junho / 07 Agosto
21 Agosto / 04 Set.
Sup. Apartamento Individual

1.870
1.730
1.870

660

Saídas 2017 Categoria Única

13 Maio / 10 Junho
24 Junho / 05 Agosto
19 Agosto / 02 Set 
Sup. Apartamento Individual

2.330
2.145
2.330

755

Cidades Categoria Única

Londres

Paris

Frankfurt 

Berlim 
Nuremberg
Memmingen
Munique 

Thistle Kensington Garden / Park Plaza Riverbank 
/ Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo /  Mercure Quai 
Ivry  (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / Leo-
nardo Royal (P)
Andel´s / Riu Plaza/ Holiday Inn Berlin Mitte (P)
Park Plaza/ Ring Hotel Merkur (P)
Drexel´s Parkhotel (P)
Mercure Ost Messe/ Azimut Muncih City East 
Hotel/ Hoteles rede Leonardo

€
SI

13 ou 15 DIAS

cida como a Ku-damm, repleta de cafeterias e lojas. Tempo 
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Opcionalmente poderemos realizar uma excursão a vizinha 
localidade de Potsdam, capital de Brandemburgo e antiga 
residência dos reis de Prussia onde entre outros sobre sai 
o famoso Palácio de Cecilienhof e jardins de Sanssouci. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 10º (Segunda): BERLIM 
Café da manhã e dia livre na capital alemã para seguir des-
frutando de sua beleza e suas animadas zonas comerciais. 
Acomodação no hotel.
 
Dia 11º (Terça): BERLIM / DRESDEN / 
NUREMBERG (516Km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de Dresden, onde 
faremos uma visita panorâmica percorrendo os terraços do 
Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial 
e a catedral. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela 
tarde seguiremos nossa rota até chegar a Nuremberg onde 
poderemos ir conhecendo esta charmosa cidade. Acomo-
dação no hotel.

Dia 12º (Quarta): NUREMBERG / 
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / 
“ROTA ROMÂNTICA” / MEMMINGEN (300Km)
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos um passeio pano-
râmico pelo centro antigo desta cidade medieval. Nos diri-
gimos até uma das jóias do país, a romântica Rothemburgo 
conhecida por seus edifícios de madeira e suas fábricas de 
brinquedos. Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Tempo livre para passear pelo centro his-
tórico. Seguiremos nosso passeio até Dinksbühel, pequena 
cidade considerada como um dos centros medievais mais 

conservados da Alemanha. Continuação à Memmingen. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 13º (Quinta): MEMMINGEN / AUGS-
BURGO / MUNIQUE (180Km)
Café da manhã e saída até Augsburgo uma das cidades 
mais antigas da Alemanha. Centro financeiro, metrópole do 
comércio internacional e ponto de encontro das artes nos 
tempos da dinastia dos banqueiros e comerciantes Fugger. 
Almoço. Pela tarde continuamos nossa rota até chegar a 
Munique onde efetuaremos a visita da cidade com seu Mo-
nastério Theatiner, o Maximilianeum sede do Parlamento 
Bávaro, a catedral, a torre do velho Pedro e a Marienplatz, 
praça da prefeitura. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 14º (Sexta): MUNIQUE  / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar uma visita 
opcional ao Castelo de Neuschwanstein, em uma paisagem 
sonhadora, com colinas e rodeadas de montanhas, foi 
construído por Luis II da Baviera, conhecido como o Rei 
Louco, onde Walt Disney se inspirou para criar o castelo da 
Bela Adormecida. (Almoço em Fussen e visita ao Castelo 
incluídos no Pacote Plus P+). Volta a Munique. Acomo-
dação no hotel.

Dia 15º (Sábado): MUNIQUE
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

BBEBEEEEEEEEERLRLRLLLLLLRLLIIMIMIMIM

O TOUR NÃO INCLUI

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas e gorjetas.

NO

desde 1.730€

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
integro o programa. 
• Durante a celebração de congressos e a festa da cerveja (Oktober-
fest), a acomodação poderá ser aos arredores das cidades.
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / O RENO / FRANKFURT / ROTHEMBURG / NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE / AUSBURG / MEMMINGEN / NUREMBERG / 
DRESDEN / BERLIM

Dia 4º (Terça): LONDRES / PARIS  PELO 
EUROTUNEL
Café da manhã e saída para Folkestone onde nosso ônibus 
embarcará no trem que nos conduzirá através do Canal de 
la Mancha pelo Eurotunel. Chegada a Calais e continuação 
pela estrada até Paris, onde chegaremos no meio da tarde. 
No final da tarde, saída para fazer um passeio por Paris ilu-
minada e realizar um passeio de barco pelo Sena a bordo de 
um dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio no Bateaux 
Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em 
Paris: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. No fim da 
tarde saída para realizar o tour de Paris iluminado, e tere-
mos a ocasião de realizar um belo passeio em barco pelo 
Sena a bordo dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio 
no Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 5º (Quarta): PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela cidade, 
suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la 
Cité, Notre Dame, o Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os 
Inválidos, a Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de 
subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda 
Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar incluída no Pacote 
Plus P+). Nossa visita termina no centro da cidade. Tarde 
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalhes para 
visitar seu belo  palácio e famosos jardins e pela noite assis-
tir opcionalmente ao espetáculo do Moulin Rouge, Paradis 
Latin ou outro. Acomodação no hotel.

Dia 1º (Sábado): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Londres.

Dia 2º (Domingo): LONDRES
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel. Dia livre para desfrutar da cidade e 
passear por suas avenidas, chegaremos a Piccadilly Circus 
para viver seu ambiente.

Dia 3º (Segunda): LONDRES
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita à ci-
dade percorrendo suas principais avenidas e monumentos, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía 
de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckin-
gham para assistir à troca de guarda caso se realize neste 
dia. A visita termina após a troca de guarda. Tarde livre. 
Retorno para o hotel fica por sua conta.

Londres, Paris e Alemanha - 2

Dia 6º (Quinta): PARIS
Café da manhã. Destinaremos este dia para passear livre-
mente pela cidade e seus bulevares e talvez visitarmos o 
museu do Louvre para conhecer sua grande coleção de arte. 
Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sexta): PARIS / FRANKFURT (620Km) 
“PASSEIO PELO RIO RENO”
Café da manhã. Sairemos em direção a região da Cham-
pagne, para seguir viagem até Alemanha as margens 
do Reno ao qual faremos um delicioso passeio de barco, 
embarcando em Boppard até St. Goar. (Almoço no barco 
incluído no Pacote Plus P+). Desde onde prosseguiremos 
nosso caminho a Frankfurt cujo centro poderemos passear. 
Acomodação no hotel em Frankfurt ou arredores.

Dia 8º (Sábado): FRANKFURT / MUNIQUE 
(440Km)
Café da manhã. Saída até uma das mais belas regiões da 
Alemanha conhecida como a Alemanha Romântica. Che-
gada à Munique. Tarde livre para poder conhecer a cidade, 
sua charmosa catedral, seus museus, seus palácios e edifí-
cios históricos. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Domingo): MUNIQUE / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar uma visita 
da cidade com seu Monastério Theatiner, o Maximilianeum 
sede do parlamento Bávaro, a catedral e a Marienplatz, 
praça da prefeitura. Continuação de uma visita opcional ao 
Castelo de Neuschwanstein, em uma paisagem sonhadora, 
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ALEMANHA

REINO
UNIDO

FRANÇA

Berlim

Nuremberg

Munique

Memmingen

Frankfurt

Londres

Parisris

2

3
1

2
1

1

3

13 OU 15 DIAS: LONDRES O PARIS / BERLIM: 420€
INCLUI 9 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Fussen 
   (Neuschwanstein)
• Jantar em em cervejaria 
típica em Munique
• Jantar em Memmingen
• Jantar em Nuremberg
• 3 Jantares em Berlim

• Almoço em Postdam

EXTRAS
• Passeio de Bateaux Mouche
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Visita do Castelo de 
   Neuschwanstein
• Visita do Palácio de Cecilienhof 
   e jardins de Sanssouci

• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria superior. 
• 3 almoços na Alemanha. 
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante o itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol.  
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. 
(Algumas saídas em ferry).
• Passeio pelo rio Reno.
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

Tour 13 Dias: Paris / Berlim

Tour 15 Dias: Londres / Berlim

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Única
19  Junho
03  Julho / 14 Agosto
28 Agosto / 11 Setembro
Sup. Apartamento Individual

1.870
1.730
1.870

660

Saídas 2017 Categoria Única
17 Junho
01 Julho / 12 Agosto
26 Agosto / 09 Setembro 
Sup. Apartamento Individual

2.330
2.145
2.330

755

Cidades Categoria Única

Londres

Paris

Frankfurt 

Munique

Memmingen 
Nuremberg
Berlim 

Thistle Kensington Garden / Park Plaza Riverbank 
/ Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo /  Mercure Quai 
Ivry  (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal (P)
Mercure Ost Messe/ Azimut Munich City East/ 
Hoteles rede Leonardo 
Drexel´sParkhotel (P)
Park Plaza/ Ring Hotel Merkur (P)
Andel´s/ Riu Plza/ Holiday Inn Berlin Mitte (P)

€

SI

13 ou 15 DIAS

com colinas e rodeada de montanhas, foi construído por 
Luis II de Baviera, apelidado de o Rei Louco, onde o Walt 
Disney se inspirou para criar o Castelo da Bela Adormecida. 
(Almoço em Fussen e visita ao Castelo incluído no Pacote 
Plus P+). Volta a Munique. (Jantar em cervejaria típica 
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 10º (Segunda): MUNIQUE / AUGSBURGO 
/ MEMMINGEN (180Km) 
Café da manhã. Manhã livre para seguir descobrindo está 
fascinante cidade. Almoço. Saída até Augsburgo, uma das 
cidades mais antigas da Alemanha. Centro financeiro, me-
trópole do comércio internacional e ponto de encontro das 
artes nos tempos da dinástia dos banqueiros e comerciantes 
Fugger. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação em Memmingen.

Dia 11º (Terça): MEMMINGEN / ROTA 
ROMÂNTICA / DINKELSBÜHEL / ROTHEMBURG / 
NUREMBERG (230Km)
Café da manhã e saída até Dinkesbühel, pequena cidade 
considerada um dos centros medievais mais bem conser-
vados da Alemanha. Posteriormente chegaremos a uma 
das jóias do país dos francos, a romântica Rothemburg, 
conhecida por seus edifícios de madeira e suas fábricas de 
brinquedos. Almoço. Na continuação saída até Nuremberg 
onde efetuaremos um passeio panorâmico do centro desta 
cidade medieval dominada pelo seu imponente castelo. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+) e acomodação no hotel.

Dia 12º (Quarta): NUREMBERG / DRESDEN / 
BERLIM (516Km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de Dresden, onde 
faremos uma visita panorâmica passando pelos terraços do 
Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e 
a catedral. Almoço. Pela tarde continuamos nossa rota até 

Berlim. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

Dia 13º (Quinta): BERLIM / POTSDAM / 
BERLIM 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade, 
passando entre os seus monumentos como, a Porta de 
Brandemburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o 
Reichstag e os restos do famoso muro. Berlim é famosa por 
seus museus e galerias de arte. Passearemos por suas ruas 
animadas, a Kurfürstendamm, popularmente conhecida 
como a Ku-damm, repleta de cafeterias e lojas. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Opcionalmente poderemos 
realizar uma excursão a vizinha Potsdam, capital de Bran-
demburgo e antiga residência de verão dos reis da Prusia. 
Visitaremos o Palácio de Cecilienhof e passearemos pelos 
encantadores jardins do famoso Palácio de Sanssouci, de 
estilo barroco. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Re-
gresso à Berlim. (Jantar incluído no Pacote Plus P+) e 
acomodação no hotel.

Dia 14º (Sexta): BERLIM
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo a capital 
alemã com suas animadas zonas comerciais. Possibilidade 
de realizar uma visita opcional a ilha dos museus. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+) e acomodação no hotel. 

Dia 15º (Sábado): BERLIM
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

OOLOLOLOLONDNNDNDNDNDREREREREESSSS

O TOUR NÃO INCLUI

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas e gorjetas.

NO

desde 1.730€

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
integro o programa.
• Durante a celebração de congressos e a festa da cerveja (Oktober-
fest) a acomodação poderá ser realizada aos arredores das cidades. 
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / BRUXELAS / GANTE / BRUGES / ANTUÉRPIA / A HAIA / AMSTERDÃ / COLONIA / O RENO / FRANKFURT / ERFURT / BERLIM / 
DRESDEN / NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / MEMMINGEN / AUGSBURG / NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE.

Cité, Notre Dame, o Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os 
Inválidos, a Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de 
subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda 
Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar incluída no Pacote 
Plus P+). Nosso passeio termina no centro da cidade. Tarde 
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalhes para 
visitar seu belo  palácio e famosos jardins e pela noite assis-
tir opcionalmente ao espetáculo do Moulin Rouge, Paradis 
Latin ou outro. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Domingo): PARIS
Café da manhã. Neste dia vamos passear livrimente pela 
cidade e seus bulevares, visitaremos alguns museus e opcio-
nalmente o carismático bairro de Montmartre e a catedral 
de Notre Dame. Pela noite poderemos assistir opcional-
mente a um espetáculo em um autentico cabaret e degustar 
uma taça de champagne. (Cabaret Paradis Latin com be-
bidas incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Segunda): PARIS / BRUXELAS (252Km)
Café da manhã e saída para Bruxelas. Chegada e visita 
panorâmica a cidade com a esplêndida catedral de Saint-
-Michel, o Bairro de Heizel com o célebre Atonium, a Praça 
Royale, Palácio Real e a parte antiga com a magnífica 
Grand Platz, possivelmente a mais bonita de toda a Europa. 
Tempo livre. À noite podemos opcionalmente desfrutar de 
um jantar típico no entorno da Grand Platz. (Jantar típico 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Terça): BRUXELAS / GANTE / BRUGES 
(168Km)
Café da manhã e saída para a cidade de Gante, com sua 
magnífica catedral São Bavon, onde está exposto o famoso 
Cordeiro Místico e a cidade antiga de ambiente medieval. 
Tempo livre para passear pela cidade e continuação a Bruges  
Preçosa cidade com seus inúmeros canais que a cruzam e 
nos recordam Veneza. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Visita a cidade: o Lago do Amor, a Praça Maior e Atalaya. 
Possibilidade de fazer um passeio de barco pelos canais. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Quarta): BRUGES / ANTUÉRPIA / HAIA / 
AMSTERDÃ (280Km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia, a cidade de 
Rubens, o segundo porto mais importante da Europa e o mer-
cado de diamantes mais importante da Europa Ocidental. Pa-
ramos em sua Praça Maior com suas casas cheias de história. 
Tempo livre e continuação até Haia, a capital administrativa 
da Holanda, onde se levanta o Parlamento e o Palácio da Paz. 
Chegada a Amsterdã ao meio dia. A tarde, saída para visitar 
a cidade a bordo de um barco que  nos conduzirá por seus 
canais e de onde poderemos admirar suas fachadas e igrejas 
dos séculos XVI e XVII, e o porto antigo da cidade. Ao final da 
visita, terminamos em uma joalheria. Acomodação no hotel.

Dia 1º (Terça): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Londres.

Dia 2º (Quarta): LONDRES
Chegada ao aeroporto Heathrow e traslado ao hotel. Dia 
livre para tomar contato com a cidade e passear pelo centro 
comercial desta grande cidade. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Quinta): LONDRES
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita à ci-
dade percorrendo suas principais avenidas e monumentos, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía 
de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckin-
gham para assistir à troca de guarda caso se realize neste 
dia. A visita termina após a troca de guarda. Tarde livre. 
Retorno para o hotel fica por sua conta.

Dia 4º (Sexta): LONDRES / PARIS PELO 
EUROTUNEL
Café da manhã e saída para Folkestone onde nosso ônibus 
embarcará no trem que nos conduzirá através do Canal de 
la Mancha pelo Eurotunel. Chegada a Calais e continua-
ção pela estrada até Paris, onde chegaremos no meio da 
tarde. No final da tarde, saída para fazer um passeio por 
Paris iluminada e realizar um passeio de barco pelo Sena a 
bordo de um dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio 
no Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em 
Paris: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Pela tarde 
saída para realizar o tour de Paris iluminado. Acomodação 
no hotel.

Dia 5º (Sábado): PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela cidade, 
suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la 

Gira Centro Européia - 1

Dia 10º (Quinta): AMSTERDÃ
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para desfrutar 
desta encantadora cidade. Sugerimos fazer uma visita 
opcional às vilas próximas Volendam, típico povoado de 
pescadores, e a Marken situada em uma ilha unida ao 
continente por um dique. Poderemos visitar também uma 
fábrica de queijo holandês. (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus P+).

Dia 11º (Sexta): AMSTERDÃ / COLONIA / 
O RENO / FRANKFURT (510Km) “CRUZEIRO 
PELO RIO RENO”
Café da manhã e saída até Colonia. Tempo livre para poder 
visitar sua bela catedral e continuação as margens do rio 
Reno onde embarcaremos em Boppard para realizar um cru-
zeiro pelo rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação a Frankfurt, onde chegaremos 
ao centro da cidade. Tempo livre para percorrer a pé pelo seu 
centro histórico, a praça do Romer. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / 
BERLIM (558Km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio panorâmico da 
cidade de Frankfurt, percorrendo a catedral, o Römerberg, a 
prefeitura Römer, a catedral, a igreja Paulskirche, a casa de 
Goethe e antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das Agujas, 
onde-se ergue uma sua magnífica catedral e a igreja de São 
Severo. Tempo livre para passear por seu centro histórico. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde continuaremos 
nossa rota até Berlim. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Domingo): BERLIM
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade, 
percorrendo entre outros monumentos a porta de Bran-
denburgo, a igraja Memorial do Kaiser Guillermo, o Rei-
chstag e os restos do famoso muro. Berlim é famosa pelos 
seus museus e galerias de arte. Passearemos por sua rua 
mais animada, a Kurfurstendamm, popularmente conhe-
cida como a Ku-damm, repleta de cafeterias e lojas. Tempo 
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Opcionalmente poderemos realizar uma excursão a vizinha 
localidade de Potsdam, capital de Brandemburgo e antiga 
residência dos reis de Prussia onde entre outros sobre sai 
o famoso Palácio de Cecilienhof e jardins de Sanssouci. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 14º (Segunda): BERLIM 
Café da manhã e dia livre na capital alemã para seguir des-
frutando de sua beleza e suas animadas zonas comerciais. 
Acomodação no hotel.

Dia 15º (Terça): BERLIM / DRESDEN / 
NUREMBERG (516Km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de Dresden, onde 
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A LONDRES: Terça

A Paris: Quinta

BRBRBRBRBRBRBRRBRBRBRBRBBRBBRBRBRBRBBRBRRRRBRBRRRRBRBRRUXUXUXUXUXUXUXUXUXUXUXUUXUXUUXUXUUXUXUXUXUXUXUUXXXXUXUXU ELELEELELELEELELEELEELELEELELLELLLLEEELLLLLLLLLLEELLASASASASASASASASASASASASAASAAAASAASAASAAAASA



165EUROPA CENTRAL E EUROPA DO LESTE: Circuitos

ALEMANHA
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PAÍSES 
BAIXOS

Berlim

Nuremberg

Munique

Memmingen

Frankfurt

Londres

Paris

Bruxelas

Amsterdã

Bruges

ris

2

3

1

2

1

3

1

2
1

1

O TOUR INCLUI

• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• 3 almoços na Alemanha.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante o   
itinerário na Europa.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol.  
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus ou trem Eurotunel de Londres à Paris.  
 (Algumas saídas em ferry). 
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

17 OU 19 DIAS: PARIS OU LONDRES / MUNIQUE: 590€ 
INCLUI 13 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Erfurt
• 2 Jantares em Berlim
• Almoço em Berlim
• Jantar em Nuremberg
• Jantar em Augsburg
• Jantar em cervejaria típica em 
Munique

• Almoço em Fussen 
   (Neuschwanstein)

EXTRAS
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de barco pelo Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursão a Marken e Volendam
• Visita do Palácio de Cecilienhof 
   e jardins de Sanssouci
• Visita do Castelo de  
   Neuschwanstein

SI

17 ou 19 DIAS

faremos uma visita panorâmica percorrendo os terraços do 
Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e 
a catedral. Almoço. Pela tarde seguiremos nossa rota até 
chegar a Nuremberg onde poderemos ir conhecendo esta 
charmosa cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 16º (Quarta): NUREMBERG / 
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / 
NUREMBERG “ROTA ROMÂNTICA” / 
MEMMINGEN (300Km)
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos um passeio pano-
râmico pelo centro antigo desta cidade medieval. Continu-
aremos até uma das jóias do País dos Francos, a romântica 
Rothemburg, conhecida por seus edifícios de madeira e 
suas fábricas de brinquedos. Almoço. Tempo livre para 
passear pelo centro histórico. Seguiremos nosso passeio 
até Dinkesbühel, pequena cidade considerada como um 
dos centros mais bem conservados da Alemanha. Continu-
ação à Memmingen. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 17º (Quinta): MEMMINGEN / AUGS-
BURGO / MUNIQUE (180 Km)
Café da manhã e saída até Augsburgo. Tempo livre para 
conhecer uma das cidades mais antigas da Alemanha. 
Centro financeiro, metrópole do comércio internacional 
e ponto de encontro das artes nos tempos da dinástia 
de banqueiros e comerciantes Fugger. Almoço. Pela 
tarde continuaremos nossa rota até chegarmos à Mu-
nique, onde efetuaremos a visita da cidade com seu 
Monastério Theatiner, o Maximilianeum sede do Par-
lamento Bávaro, a catedral, a Torre do Velho Pedro e a 
Marienplatz e a Praça da Prefeitura. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 18º (Sexta): MUNIQUE / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar uma 
visita ao Castelo de Neuschwanstein, em uma pai-
sagem sonhadora, com colinas e rodeada de monta-
nhas, foi construído por Luis II de Baviera, apelidado 
de o Rei Louco, onde o Walt Disney se inspirou para 
criar o Castelo da Bela Adormecida. (Almoço em Fus-
sen e visita ao Castelo incluído no Pacote Plus P+). 
Volta a Munique. (Jantar em cervejaria típica in-
cluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 19º (Sábado): MUNIQUE
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs. 
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HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Londres

Paris

Bruxelas

Bruges
Amsterdã

Frankfurt 

Berlim

Nuremberg

Memmingen
Munique

Holiday Villa / Central 
Park (TS)

Ibis Porte Orleans / Italie 
Porte de Choisy (T)

HC Brussels (TS)

Leonardo (TS) 
Holiday Inn Express Sloter-
dijk (TS)
Holiday Inn Alte Oper / 
Qgreen by Melia / Leonardo 
Royal (P)
Andel´s/ Riu Plaza/ Holiday 
Inn Berlim Mitte (P)
Park Plaza/ Ring Hotel-
Merkur (P)
Drexel´s ParkHotel (P)
Mercure Ost Mess/ Azimut 
Munich City East Hotel/ Ho-
teis da rede Leonardo

Thistle Kensington Garden 
/ Park Plaza Riverbank / 
Dorsett hotel (P)
Mercure Porte Versailles 
Expo / Mercure Quai 
Ivry (TS)
Marivaux / Husa President 
Park (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)

Dorint / Tryp by Wyndham 
/ Holiday Inn Express / Nh 
Morfelden (TS)
Andel´s/ Riu Plaza/ Holiday 
Inn Berlim Mitte (P)
Park Plaza/ Ring Hotel-
Merkur (P)
Drexel´s ParkHotel (P)
Mercure Ost Mess/ Azimut 
Munich City East Hotel/ 
Hoteis da rede Leonardo

desde 2.115€

O TOUR NÃO INCLUI

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas e gorjetas.

NO

Tour 17 Dias: Paris / Munique

Tour 19 Dias: Londres / Munique

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

11 Maio / 08 Junho
22 Junho / 03 Agosto 
17 Agosto / 31 Agosto 
Sup. Apartamento Individual

2.245
2.115
2.245

810

2.330
2.190
2.330

895

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

09 Maio / 06 Junho
20 Junho / 01 Agosto 
15 Agosto / 29 Agosto
Sup. Apartamento Individual

2.620
2.490
2.620

965

2.825
2.660
2.825
1.125

€

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
integro o programa.
• Durante a celebração de congressos e a festa da cerveja (Oktober-
fest), o alojamento poderá ser aos arredores das cidades.
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / BRUXELAS / GANTE / BRUGES / ANTUÉRPIA / A HAIA / AMSTERDÃ / COLONIA / O RENO / FRANKFURT  / NEUSCHWANSTEIN / 
MUNIQUE / MEMMINGEN / / AUGSBURG / DINKELSBÚHEL / ROTHEMBURG / NUREMBERG / DRESDEN / BERLIM

de subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de 
toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar incluída no Pa-
cote Plus P+).  Nosso passeio termina no centro da cidade. 
Tarde livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalhes 
para visitar seu belo  palácio e famosos jardins e pela noite 
assistir opcionalmente ao espetáculo do Moulin Rouge, Pa-
radis Latin ou outro. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Domingo): PARIS
Café da manhã. Neste dia vamos passear livrimente pela 
cidade e seus bulevares, visitaremos alguns museus e 
opcionalmente o carismático bairro de Montmartre e a 
catedral de Notre Dame. Pela noite poderemos assistir 
opcionalmente a um espetáculo em um autentico caba-
ret e degustar uma taça de champagne. (Cabaret Pa-
radis Latin com bebidas incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 7º (Segunda): PARIS / BRUXELAS (252Km)
Café da manhã e saída para Bruxelas. Chegada e visita 
panorâmica a cidade com a esplêndida catedral de Saint-
-Michel, o Bairro de Heizel com o célebre Atonium, a Praça 
Royale, Palácio Real e a parte antiga com a magnífica 
Grand Platz, possivelmente a mais bonita de toda a Europa. 
Tempo livre. À noite podemos opcionalmente desfrutar de 
um jantar típico no entorno da Grand Platz. (Jantar típico 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Terça): BRUXELAS / GANTE / BRUGES 
(168Km)
Café da manhã e saída para a cidade de Gante, com sua 
magnífica catedral São Bavon, onde está exposto o famoso 
Cordeiro Místico e a cidade antiga de ambiente medieval. 
Tempo livre para passear pela cidade e continuação a Bru-
ges  Preçosa cidade com seus inúmeros canais que a cru-
zam e nos recordam Veneza. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Visita a cidade: o Lago do Amor, a Praça Maior e 
Atalaya. Possibilidade de fazer um passeio de barco pelos 
canais. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Quarta): BRUGES / ANTUÉRPIA / HAIA 
/ AMSTERDÃ (280Km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia, a cidade 
de Rubens, o segundo porto mais importante da Europa 
e o mercado de diamantes mais importante da Europa 
Ocidental. Paramos em sua Praça Maior com suas casas 
cheias de história. Tempo livre e continuação até Haia, 
a capital administrativa da Holanda, onde se levanta o 
Parlamento e o Palácio da Paz. Chegada a Amsterdã ao 
meio dia. A tarde, saída para visitar a cidade a bordo de 
um barco que  nos conduzirá por seus canais e de onde 
poderemos admirar suas fachadas e igrejas dos séculos 
XVI e XVII, e o porto antigo da cidade. Ao final da visita, 
terminamos em uma joalheria. Acomodação no hotel.

Dia 1º (Terça): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Londres.

Dia 2º (Quarta): LONDRES
Chegada ao aeroporto Heathrow e traslado ao hotel. Dia 
livre para tomar contato com a cidade e passear pelo centro 
comercial desta grande cidade. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Quinta): LONDRES
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita à ci-
dade percorrendo suas principais avenidas e monumentos, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía 
de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckin-
gham para assistir à troca de guarda caso se realize neste 
dia. A visita termina após a troca de guarda. Tarde livre. 
Retorno para o hotel fica por sua conta.

Dia 4º (Sexta): LONDRES / PARIS PELO 
EUROTUNEL
Café da manhã e saída para Folkestone onde nosso ônibus 
embarcará no trem que nos conduzirá através do Canal de 
la Mancha pelo Eurotunel. Chegada a Calais e continua-
ção pela estrada até Paris, onde chegaremos no meio da 
tarde. No final da tarde, saída para fazer um passeio por 
Paris iluminada e realizar um passeio de barco pelo Sena a 
bordo de um dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio 
no Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em 
Paris: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Pela 
tarde saída para realizar o tour de Paris iluminado. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sábado): PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela cidade, 
suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la 
Cité, Notre Dame, o Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os 
Inválidos, a Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade 

Gira Centro Européia - 2

Dia 10º (Quinta): AMSTERDÃ
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para desfrutar 
desta encantadora cidade. Sugerimos fazer uma visita 
opcional às vilas próximas Volendam, típico povoado de 
pescadores, e a Marken situada em uma ilha unida ao 
continente por um dique. Poderemos visitar também uma 
fábrica de queijo holandês. (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus P+).

Dia 11º (Sexta): AMSTERDÃ / COLONIA / 
O RENO / FRANKFURT (510Km) “CRUZEIRO 
PELO RIO RENO”
Café da manhã e saída até Colonia. Tempo livre para poder 
visitar sua bela catedral e continuação as margens do rio 
Reno onde embarcaremos em Boppard para realizar um 
cruzeiro pelo rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído 
no Pacote Plus P+). Continuação a Frankfurt, onde chega-
remos ao centro da cidade. Tempo livre para percorrer a pé 
pelo seu centro histórico, a praça do Romer. Acomodação 
no hotel. 

Dia 12º (Sábado): FRANKFURT / MUNIQUE 
(440 Km)
Café da manhã. Saída até uma das mais belas regiões da 
Alemanha conhecida como a Alemanha Romântica. Che-
gada à Munique. Tarde livre para poder conhecer a cidade, 
sua charmosa catedral, seus museus, seus palácios e edifí-
cios históricos. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Domingo): MUNIQUE / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar uma 
visita da cidade com seu Monastério Theatiner, o Ma-
ximilianeum sede do parlamento Bávaro, a catedral e a 
Marienplatz, praça da prefeitura. Continuação de uma 
visita opcional ao Castelo de Neuschwanstein, em uma 
paisagem sonhadora, com colinas e rodeada de monta-
nhas, foi construído por Luis II de Baviera, apelidado de 
o Rei Louco, onde o Walt Disney se inspirou para criar 
o Castelo da Bela Adormecida. (Almoço em Fussen e 
visita ao Castelo incluído no Pacote Plus P+). Volta a 
Munique. (Jantar em cervejaria típica típica incluída no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 14º (Segunda): MUNIQUE / AUGSBURGO 
(90Km) 
Café da manhã. Manhã livre para seguir descobrindo está 
fascinante cidade. Almoço. Saída até Augsburgo, uma das 
cidades mais antigas da Alemanha. Centro financeiro, me-
trópole do comércio internacional e ponto de encontro das 
artes nos tempos da dinástia dos banqueiros e comerciantes 
Fugger. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

13, 27
11, 25
08, 22
05

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

15, 29
13, 27
10, 24
07

Saídas 2017 
A LONDRES: Terça

A Paris: Quinta
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ALEMANHA

REINO
UNIDO

FRANÇA

BÉLGICA

PAÍSES 
BAIXOS

Berlim

Nuremberg

Memmingen

Munique

Frankfurt

Londres

Paris

Bruxelas

Amsterdã

Bruges

ris

2

3

1

2

1

3

1

21

1

17 OU 19 DIAS: PARIS OU LONDRES / BERLIM: 590€ 
INCLUI 12 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

O TOUR INCLUI PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Fussen 
   (Neuschwanstein)
• Almoço em Berlim
• Jantar em Nuremberg
• Jantar em cervejaria típica de 
Munique
• Jantar em Memmingen
• 3 Jantares em Berlim

EXTRAS
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de barco pelo Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursão a Marken e Volendam
• Visita do Castelo de 
   Neuschwanstein
• Visita do Palácio de Cecilienhof 
    e jardins de Sanssouci

• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• 3 almoços na Alemanha.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante o   
itinerário na Europa.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol.  
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus ou trem Eurotunel de Londres à Paris.  
 (Algumas saídas em ferry). 
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.

SI

17 ou 19 DIAS

Para os passageiros terminando o tour em 
Munique: café da manhã e tempo livre até a hora pre-
vista para o traslado ao aeroporto.

Dia 15º (Terça): MEMMINGEN / A ROTA
ROMÂNTICA / DINKELSBÚHEL / 
ROTHEMBURG  / NUREMBERG (300Km)
Café da manhã. Saída até Dinkesbühel, pequena cidade 
considerada como um dos centros medievais mais bem con-
servados de toda Alemanha. Posteriormente chegaremos a 
uma das jóias do País dos Francos, a romântica Rothem-
burg conhecida por seus edifícios de madeira e fábricas de 
brinquedos. Almoço. Pela tarde efetuaremos um passeio 
panorâmico pelo centro antigo da cidade medieval de Nu-
remberg, dominada pelo seu imponente castelo. Jantar. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 16º (Quarta): NUREMBERG / DRESDEN / 
BERLIM (516Km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de Dresden, onde 
faremos uma visita panorâmica passando pelos terraços do 
Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e 
a catedral. Almoço. Pela tarde continuamos nossa rota até 
Berlim. Acomodação no hotel. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+).

Dia 17º (Quinta): BERLIM / POTSDAM / 
BERLIM 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade 
passando por monumentos como a Porta de Brandem-
burgo, a igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag 
e os restos do famoso muro. Berlim é famosa por suas ruas 
animadas, a Kurfürstendamm, popularmente conhecida 
como a Ku-damm é repleta de cafeterias e lojas. Almoço. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Opcionalmente po-
deremos realizar uma excursão a vizinha cidade de Pots-
dam, capital de Brandemburgo e antiga residência dos reis 
da Prussia. Visitaremos o Palácio de Cecilienhof e passe-
aremos pelos encantadores jardins do famoso Palácio de 
Sanssouci. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Regresso à 
Berlim. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 18º (Sexta): BERLIM
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo a capital 
alemã com suas animadas zonas comerciais. Possibilidade 
de realizar uma visita opcional a ilha dos museus. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 19 (Sábado): BERLIM
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs. 
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HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Londres

Paris

Bruxelas

Bruges
Amsterdã

Frankfurt 

Munique 

Memmingen
Nuremberg

Berlim 

Holiday Villa / Central 
Park (TS)

Ibis Porte Orleans / Italie 
Porte de Choisy (T)

HC Brussels (TS)

Leonardo (TS) 
Holiday Inn Express 
Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wynd-
ham / Holiday Inn Express 
/ Nh Morfelden (TS)
Azimut Ost Messe/ 
AZimut Munich City East/ 
Hoteis rede Leonardo

Drexel´s ParkHotel (P)
Park Plaza/ Ring Hotel 
Merkur (P)
Andel´s/ Riu Plaza/ Holiday 
Inn Berlin Mitte (P)

Thistle Kensington 
Garden / Park Plaza River-
bank / Dorsett hotel (P)
Mercure Porte Vers-
ailles Expo / Mercure 
Quai Ivry (TS)
Marivaux / Husa Presi-
dent Park (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)

Holiday Inn Alte Oper 
/ Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal (P)
Azimut Ost Messe/ 
AZimut Munich City 
East/ Hoteis rede 
Leonardo
Drexel´s ParkHotel (P)
Park Plaza/ Ring Hotel 
Merkur (P)
Andel´s/ Riu Plaza/ 
Holiday Inn Berlin 
Mitte (P)

desde 2.115€

O TOUR NÃO INCLUI

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas e gorjetas.

NO

Tour 17 Dias: Paris / Berlim

Tour 19 Dias: Londres / Berlim

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

15 Junho
29 Junho / 10 Agosto 
24 Agosto / 07 Setembro 
Sup. Apartamento Individual

2.245
2.115
2.245

810

2.330
2.190
2.330

895

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

13 Junho
27 Junho / 08 Agosto 
22 Agosto / 05 Setembro 
Sup. Apartamento Individual

2.620
2.490
2.620

965

2.825
2.660
2.825
1.125

€

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
integro o programa.
• Durante a celebração de congressos e festa da cerveja (Oktoberfest), 
a acomodação poderá ser aos arredores das cidades. 
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VISITANDO: FRANKFURT / ERFURT / BERLIM / DRESDEN / PRAGA / BUDAPESTE / VIENA / REGIÃO DOS LAGOS / SALZBURGO / CATARATAS DE KRIMML / 
 INNSBRUCK / SCHWAZ / LAGO ACHENKIRCH / CASTELO DE NEWSCHWANSTEIN / MUNIQUE

Dia 5º (Segunda): BERLIM / DRESDEN / 
PRAGA (356 Km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até Dresden. 
Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela 
cidade. Continuação à Praga. Chegada e acomodação no 
hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em 
Praga: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Terça): PRAGA
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da 
cidade, conhecida como a “cidade dourada”, nela conhece-
remos a Ponte de Carlos com suas belas estátuas e torres e 
a antiga torre da Prefeitura, com o famoso e popular Relógio 
Astronômico. Sugerimos um almoço em um típico e histórico 
restaurante de Praga. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Tarde livre na qual sugerimos fazer uma visita opcional detal-
hada do Castelo de Praga. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de acomodação e café da manhã para 
seguir conhecendo a fundo está bela cidade. Possibilidade 
de realizar uma excursão opcional à Karlovy Vary, famosa 
cidade balnerária situada à 125Km de Praga, que conserva 
seu ar vitorioso com almoço incluído. (Visita e almoço in-
cluídos no Pacote Plus P+).

Dia 8º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE  
(568 Km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies Mo-
ravia até Bratislava, capital e maior cidade da Eslováquia, 
com suas belas ruas e a Porta de São Miguel, último vestí-
gio conservado da antiga muralha. Tempo livre na cidade 
antes de continuar nossa rota até Hungria para chegarmos 
a bela capital de Budapeste atravessando a planície do Da-
nubio. Chegada ao hotel. A noite poderemos assistir a um 
jantar com pratos da cozinha da húngara. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da cidade divi-
dida em dois pelo rio Danubio, situada a esquerda está a 
zona de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidadela e 
o Bastião dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de 
Pest onde fica localizado o Parlamento, amplas avenidas e 
o centro comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação no 
hotel. Recomendamos nesta noite, assistir a um jantar com 
espetáculo do folclóre húngaro e fazer um passeio de barco 
pelo rio Danubio.

Dia 10º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA 
(236 Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áus-

Dia 1º (Quinta): BRASIL
Saída em voo internacional com destino à Europa.

Dia 2º (Sexta): FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O horizonte urbano 
de Frankfurt é a marca moderna e característica desta me-
trópole econômica. Chegada e acomodação no hotel.

Dia 3º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / 
BERLIM (558Km)
Café da manhã. Saída para fazer um passeio panorâmico 
da cidade de Frankfurt, passando pela catedral, o Römer-
berg, a prefeitura Römer, a catedral, a igreja Paulskirche, 
a casa de Goethe e a antiga Ópera. Saída até Erfurt, a 
cidades das águas, uma paisagem dominada por sua 
magnífica catedral e a igreja de São Severo. Tempo para 
passear pelo centro histórico. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Pela tarde continuaremos nossa rota até Berlim. 
Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Ber-
lim: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 4º (Domingo): BERLIM
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade, 
passando pela Porta de Brandeburgo, a igreja memorial do 
Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso muro. 
Sugerimos ir até a ilha dos museus para visitar o mais im-
portantes deles, o museu de Pergamo e o museu Egípcio. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Tempo livre para al-
moçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Maravilhas do Centro da Europa

tria onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. Tarde 
livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um 
jantar com espetáculo musical austríaco onde não fal-
tará a famosa valsa vienense. (Jantar e espetáculo incluí-
dos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela 
cidade com a magnífica Ringstrasse, a avenida que con-
centra a maior parte dos edifícios históricos da cidade, 
o Danubio e seus diversos braços e um passeio pelo 
centro histórico (Albertina, Hofburg, Praça de Maria 
Teresa...). Na continuação poderemos opcionalmente 
visitar os Palácios Belvedere (externo) e Schönbrunn (in-
terno e externo). (Visitas aos palácios de Viene incluídas 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 12° (Segunda): VIENA
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo a char-
mosa cidade de Viena. Acomodação no hotel.

Dia 13° (Terça): VIENA / REGIÃO DOS LAGOS 
/ SALZBURGO (345Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a Região dos Lagos 
de Salzkammergut, com uma das paisagens mais belas 
da Áustria e seus lagos de água cristalina. Desfrutare-
mos de uma agradável parada na bela cidade de St. 
Wolfgang. Almoço. Continuaremos até Salzburgo. Che-
gada e visita panorâmica da cidade para conhecer seus 
principais pontos de interesses, os jardins do Palácio de 
Mirabell onde teremos uma preciosa vista da fortaleza 
medieval, passando por uma das pontes sobre o rio Sal-
zach, chegaremos a rua Getreidegasse a mais conhecida 
de Salzburgo, onde encontra-se a casa natal de Mozart, 
a Praça do Mercado e a Catedral. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10

Saídas 2017 
A FRANKFURT: Quinta

A Berlim: Sexta

A PRAGA: DOMINGO
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ALEMANHA

REP. CHECA

HUNGRIA

Berlim

Praga

Budapeste

Viena

Tirol

Munique

Frankfurtankfurt

ÁUSTRIA

1

2

3

1

3

1

HECA

P

2

3

Salzburgo

O TOUR INCLUI

O TOUR NÃO INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Um total de 4 almoços e 3 jantares (sem bebidas) na Áustria.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário europeu em ônibus.
• Visitas indicadas no itinerário com guias falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas e gorjetas.

SI

SI

15, 17 ou 18 DIAS

Dia 14° (Quarta): SALZBURGO / CATARATAS 
KRIMML / CASTELO TRATZBERG / TIROL (270Km)
Café da manhã. Pela manhã saída até Krimml até chegar 
as cataratas, recomenda-se calçado confortável para fazer 
um agradável passeio que nos levará a conhecer as cata-
ratas mais importantes do Tirol. Almoço. Posteriormente 
continuaremos até o Castelo de Tratzberg. Subida e descida 
em mini-trem para visitar o Castelo de estilo gótico e um 
dos mais belos da Europa. Jantar e acomodação no hotel 
em Tirol.

Dia 15° (Quinta): TIROL / INNSBRUCK / TIROL
Café da manhã. Saída para visitar o espetacular estádio 
de saltos de esquí de Bergisel. Continuaremos com uma 
visita panorâmica da capital do Tirol, uma das cidades mais 
belas da Europa, cravada no coração dos Alpes, cobiçada 
por impérios e repúblicas ao longo de toda sua história. 
Destaca-se o centro antigo de ruas estreitas, o Telhado de 
Ouro e o Arco do Triunfo. Visitaremos o Palácio Imperial 
Hofburg de Innsbruck. Almoço. Na continuação subida em 
funicular desde o Congresso até a montanha “Seegrude”. 
Acomodação e jantar no Tirol. Pela noite, opcionalmente 
poderemos assistir a um espetáculo tirolés.

Dia 16° (Sexta): TIROL / SCHWAZ / LAGO 
ACHENKIRH / WATTENS (SWAROVSKI) / 
TIROL (100Km)
Café da manhã. Saída até a cidade de Schwaz. Visita da 
cidade das minas de sal. Visita ao Monastério Franciscano, 
com sua igreja e seu Claustro. Na continuação saímos em 
rota até o lago Achensee, o maior lago do Tirol. Passeio 
de barco de Achenkirch à Pertisau. Almoço no restaurante. 
Saída até Wattens há poucos quilômetros de Innsbruck para 
conhecer o mundo do cristal Swarovski, onde podemos ad-
mirar as facetas e formas do cristal. Acomodação no hotel 
e jantar em Tirol.

Dia 17° (Sábado): TIROL / EXCURSÃO AO 
CASTELO DE NEWSCHWANSTEIN / MUNIQUE 
(250Km)
Café da manhã. Saída para realizar uma visita de um dos 
castelos da Baviera mais conhecidos do Mundo. Chegada à 

VIVIENENAAA

desde 1.740€

18 DIAS: FRANKFURT / MUNIQUE: 410€ NCLUI 8 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
17 DIAS: BERLIM / MUNIQUE: 400€  INCLUI 7 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
15 DIAS: PRAGA / MUNIQUE: 325€  INCLUI 6 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena
• Jantar em Salzburgo

• Almoço em Fussen 
   (Neuschwanstein)

EXTRAS
• Visita a ilha dos museus
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em 
   Viena*

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela 
noite espetáculo de valsas em Kursalon.

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Frankfurt

Berlim

Praga

Budapeste

Viena

Salzburgo

Tirol

Munique

Dorint / Tryp by Wyndham 
/ Holiday Inn Express / Nh 
Morfelden (TS)
Excelsior / Park Plaza 
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama 
(PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM) / Best Western 
Amedia (P) / Arcotel Wim-
berger (P)
Scherer (P) / Parkhotel 
Brunauer (P) / Austria Trend 
Mitte (TS)
Hotel Andreas Haus-
Rosstall en Alpbach (TS) / 
Hotel Stangl em Thaur (TS)

Hotel Cadena Leonardo (P) 
/ Park Inn München Ost (P)

Holiday Inn Alte Oper / 
Qgreen by Melia / Leo-
nardo Royal (P) 
Leonardo Royal /Riu 
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia 
(P)
Leonardo / Novotel Cen-
trum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / 
Leonardo (P)

Scherer (P) / Parkhotel 
Brunauer (P) / Austria 
Trend Mitte (TS)
Hotel Andreas Haus-
Rosstall en Alpbach 
(TS) / Hotel Stangl em 
Thaur (TS)
Hotel Cadena Leonardo 
(P) / Park Inn München 
Ost (P)

Tour 18 Dias: Frankfurt / Munique 

Tour 17 Dias: Berlim / Munique

Tour 15 Dias: Praga / Munique

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

15 Junho / 22 Junho
29 Junho / 10 Agosto
17 Agosto / 07 Setembro
Sup. Apartamento Individual

2.215
2.095
2.215

815

2.385
2.250
2.385

950

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

16 Junho / 23 Junho
30 Junho / 11 Agosto
18 Agosto / 08 Setembro
Sup. Apartamento Individual

2.120
1.990
2.120

785

2.220
2.125
2.220

900

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

18 Junho / 25 Junho
02 Julho / 13 Agosto
20 Agosto / 10 Setembro
Sup. Apartamento Individual

1.835
1.740
1.835

690

1.940
1.865
1.940

790

€

Fussen e subida em ônibus pela rodovia sinuosa até chegar 
ao Castelo de Newschwanstein. Visita deste castelo cons-
truído durante o reinado de Luis II da Baviera, conhecido 
como o “Rei Louco”, em uma paisagem espetacular e 
considerado o castelo mais famoso do mundo, onde Walt 
Disney se inspirou para criar o castelo da Bela Adormecida. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Na continuação 
saída até Munique. Visita panorâmica da capital da Baviera 
onde conheceremos a famosa Marienplatz, a Praça da Pre-
feitura com seu imponente edifício neo-gótico e seu belo 
carrilhão, a Torre do Velho Pedro e a Catedral entre outros 
pontos de interesses. Acomodação no hotel. 

Dia 18° (Domingo): MUNIQUE
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs. 

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
integro o programa.
**Durante a celebração de congressos e festa da cerveja (Oktoberfest), 
a acomodação poderá ser aos arredores das cidades. **
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VISITANDO: VIENA /  REGIÃO DOS LAGOS / SALZBURGO / CATARATAS DE KRIMML / INNSBRUCK / SCHWAZ / LAGO ACHENKIRCH / CASTELO DE 
NEWSCHWANSTEIN / MUNIQUE / AUGSBURG / MEMMINGEN / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / NUREMBERG / DRESDEN / BERLIM.

de uma agradável parada na bela cidade de St. Wolfgang. 
Almoço. Continuaremos até Salzburgo. Chegada e visita 
panorâmica da cidade para conhecer os seus principais 
pontos de interesses, começando pelos jardins do Palácio 
de Mirabell onde teremos uma preciosa vista da fortaleza 
medieval, passando por uma ponte sobre o rio Salzach che-
garemos a rua Getreidegasse, a mais conhecida de Salz-
burgo, onde encontra-se a casa natal de Mozart, a Praça 
do Mercado e a Catedral. (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 4° (Quarta): SALZBURGO / CATARATAS 
KRIMML / CASTELO TRATZBERG / TIROL
Café da manhã. Pela manhã saída até Krimml até che-
gar as cataratas, recomenda-se calçado confortável para 
fazer um agradável passeio que nos levará a conhecer as 
cataratas mais importantes do Tirol. Almoço. Posterior-
mente continuaremos até o Castelo de Tratzberg. Subida 
e descida em mini-trem para visitar o Castelo de estilo 
gótico e um dos mais belos da Europa. Jantar e acomo-
dação no hotel em Tirol.

Dia 5° (Quinta): TIROL / INNSBRUCK / TIROL
Café da manhã. Saída para visitar o espetacular estádio 
de saltos de esquí de Bergisel. Continuaremos com uma 
visita panorâmica da capital do Tirol, uma das cidades mais 
belas da Europa, cravada no coração dos Alpes, cobiçada 
por impérios e repúblicas ao longo de toda sua história. 
Destaca-se o centro antigo de ruas estreitas, o Telhado de 
Ouro e o Arco do Triunfo. Visitaremos o Palácio Imperial 
Hofburg de Innsbruck. Almoço. Na continuação subida em 
funicular desde o Congresso até a montanha “Seegrude”. 
Acomodação e jantar no Tirol. Pela noite, opcionalmente 
poderemos assistir a um espetáculo tirolés.

Dia 1° (Domingo): VIENA
Chegada ao aeroporto de Viena e traslado ao hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 2° (Segunda): VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. Começa-
mos com a avenida Ringstrasse com seus belos edifícios 
históricos. Veremos a Ópera, os museus de Belas Artes 
e Ciências Naturais, a Porta dos Heróis, o Parlamento, 
a Prefeitura, a Universidade, o Teatro Nacional, a Igreja 
Votiva, a Catedral de São Estevão e a casa das “Cem 
Águas”. Continuaremos até o Palácio barroco de Bel-
vedere, onde realizaremos uma breve parada em seus 
belos jardins. (Incluído no Pacote Plus P+). (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde continuaremos 
com a visita do Palácio de Schonbrunn (Incluído no 
Pacote Plus P+) residência de verão da família impe-
rial, conhecido como o Palácio de Sisi Emperatriz, onde 
admiraremos os aposentos e salões. Acomodação no 
hotel.

Dia 3° (Terça): VIENA / REGIÃO DOS LAGOS 
/ SALZBURGO
Café da manhã. Saída em ônibus até a região dos Lagos 
de Salzkammergut com uma das paisagens mais belas da 
Áustria com seus lagos de águas cristalinas. Desfrutaremos 

Áustria e Alemanha Espectacular

Dia 6° (Sexta): TIROL / SCHWAZ / LAGO 
ACHENKIRH / WATTENS (SWAROVSKI) / 
TIROL
Café da manhã. Saída até a cidade de Schwaz. Visita da 
cidade das minas de sal. Visita ao Monastério Franciscano, 
com sua igreja e seu Claustro. Na continuação saímos em 
rota até o lago Achensee, o maior lago do Tirol. Passeio 
de barco de Achenkirch à Pertisau. Almoço no restaurante. 
Saída até Wattens há poucos quilômetros de Innsbruck para 
conhecer o mundo do cristal Swarovski, onde podemos ad-
mirar as facetas e formas do cristal. Acomodação no hotel 
e jantar em Tirol.

Dia 7° (Sábado): TIROL / EXCURSÃO AO 
CASTELO DE NEWSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Saída para realizar uma visita de um 
dos castelos da Baviera mais conhecidos do Mundo. 
Chegada à Fussen e subida em ônibus pela rodovia si-
nuosa até chegar ao Castelo de Newschwanstein. Visita 
deste castelo construído durante o reinado de Luis II da 
Baviera, conhecido como o “Rei Louco”, em uma paisa-
gem espetacular e considerado o castelo mais famoso do 
mundo, onde Walt Disney se inspirou para criar o castelo 
da Bela Adormecida. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Na continuação saída até Munique. Visita panorâ-
mica da capital da Baviera onde conheceremos a famosa 
Marienplatz, a Praça da Prefeitura com seu imponente 
edifício neo-gótico e seu belo carrilhão, a Torre do Velho 
Pedro e a Catedral entre outros pontos de interesses. 
Acomodação no hotel. 

Dia 8° (Domingo): MUNIQUE
Café da manhã. Tempo livre para seguir desfrutando desta 
cidade. Acomodação no hotel.

TITITITTTITITITTTT ROROROROROROROROROROROOROOORORRR LLLLLLLLLLLLLL

2017
Julho
Agosto
Setembro

02, 16, 30
13, 27 
10

Saídas 2017
A VIENA: DOMINGO

NOVIDADE
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ALEMANHA

ÁUSTRIA

Viena

Memmingen

Munique

Nuremberg

Berlim

Salzburgo

Tirol

21

3

1

2

1

3

14 DIAS

Dia 9º (Segunda): MUNIQUE / AUGSBURGO 
MEMMINGEN (180 Km) 
Café da manhã. Manhã livre para seguir descobrindo está 
fascinante cidade. Almoço. Saída até Augsburgo, uma das 
cidades mais antigas da Alemanha. Centro financeiro, me-
trópole do comércio internacional e ponto de encontro das 
artes nos tempos da dinástia de banqueiros e comerciantes 
Fugger. Acomodação no hotel em Memmingen .Jantar. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 10º (Terça): MEMMINGEN / A ROTA 
ROMÂNTICA / DINKELSBÚHEL / 
ROTHEMBURG  / NUREMBERG (300 Km)
Café da manhã. Saída até Dinkesbühel, pequena cidade 
considerada como um dos centros medievais mais bem con-
servados de toda Alemanha. Posteriormente chegaremos a 
uma das jóias do País dos Francos, a romântica Rothem-
burg conhecida por seus edifícios de madeira e fábricas de 
brinquedos. Almoço. Pela tarde efetuaremos um passeio 
panorâmico pelo centro antigo da cidade medieval de Nu-
remberg, dominada pelo seu imponente castelo. Jantar. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Quarta): NUREMBERG / DRESDEN / 
BERLIM (516 Km)
Café da manhã. Saída até a bela cidade de Dresden, onde 
faremos uma visita panorâmica passando pelos terraços do 
Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial 
e a Catedral. Almoço. Continuação até a capital do país, 
Berlim. Primeiro contato com uma das cidades mais cosmo-
polita do mundo. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 12º (Quinta): BERLIM / POTSDAM / 
BERLIM 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade 
passando por monumentos como a Porta de Brandemburgo, 

a igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os 
restos do famoso muro. Berlim é famosa por suas ruas ani-
madas, a Kurfürstendamm, popularmente conhecida como 
a Ku-damm é repleta de cafeterias e lojas. Almoço. Opcio-
nalmente poderemos realizar uma excursão a vizinha cidade 
de Potsdam, capital de Brandemburgo e antiga residência 
dos reis da Prussia. Visitaremos o Palácio de Cecilienhof e 
passearemos pelos encantadores jardins do famoso Palácio 
de Sanssouci. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Regresso 
à Berlim. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 13º (Sexta): BERLIM
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo a capital 
alemã com suas animadas zonas comerciais. Possibilidade 
de realizar uma visita opcional a ilha dos museus. Jantar. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 14º (Sábado): BERLIM
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs. 
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desde 2.345€

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de 3/4*.
• Um total de 7 almoços e 3 jantares (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• As visitas previstas no itinerário.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.

Tour 14 Dias: Viena / Berlim

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria Única

Preço em apartamento duplo 
Sup. Apartamento Individual

2.345
710

Cidades Categoria Única

Viena

Salzburgo

Tirol

Munique

Memmingen
Nuremberg
Berlim

Roomz (PM)/ Arcotel Kaissewasser/ leonardo (P)/ 
best Western Amedia (P)/ Arcotel Wimberger
Scherer (P)/ Parkhotel Brunauer (P)/ Austria 
Trend Mitte (P)
Hotel Andreas Haus Rosstall en Alpbach (TS)/ 
Hotel Stangl en Thaur (TS)
Mercure Ost Mess/ Azimut Munich City East Hotel/ 
Hoteis rede Leonardo/ Park Inn Múnchen Ost (P)
Drexel´s Parkhotel (P)
Park Plaza/ Ring Hotel merkur (P)
Andel´s/ Riu Plaza/ Holiday Inn Berlin Mitte

€

SI

14 DIAS: VIENA / BERLIM: 395€ 
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 2 Jantares + 1 Almoço na 
Áustria 
• Almoço em Fussen 
   (Neuschwanstein)
• Jantar em Nuremberg
• Jantar em Memmingen
• Almoço em Postdam
• 2 Jantares e 1 almoço em 
Berlim

EXTRAS
• Visita aos jardins de 
   Belvedere e visita ao Palácio
   de Schonbrunn
• Visita do Castelo de 
   Neuschwanstein
• Visita do Palácio de Cecilienhof 
    e jardins de Sanssouci

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
integro o programa.
**Durante a celebração de congressos e festa da cerveja (Oktoberfest), 
a acomodação poderá ser aos arredores das cidades. **
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VISITANDO: PRAGA / BUDAPESTE / VIENA / REGIÃO DOS LAGOS / SALZBURGO / CATARATAS DE KRIMML / INNSBRUCK / SCHWAZ / LAGO ACHENKIRCH / 
MUNIQUE / CASTELO DE NEWSCHWANSTEIN / AUGSBURGO / MEMMINGEN / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / NUREMBERG / DRESDEN / BERLIM.

o último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 
livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 
a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-
remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da cidade di-
vidida em dois pelo rio Danubio, situado a esquerda da zona 
de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o Batistério 
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest, onde se 
ergue o Parlamento, amplas avenidas e o centro comercial da 
cidade. Tarde livre. Acomodação no hotel. Recomendamos 
esta noite assistir a um jantar com espetáculo de folclore hún-
garo e fazer um passeio de barco pelo rio Danubio.

Dia 7º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA 
(236 Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áustria 
onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. Tarde livre. 
Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar 
e espetáculo das valsas Vieneses e do folclore austríaco. 
(Jantar e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 8º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela ci-
dade com a avenida Ringstrasse que tem mais edifícios 
históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do 
Danubio terminando com um passeio pelo centro histórico 
(Albertina, Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente 
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e 
Schönbrunn. (Visita aos Palácios de Viena incluídos no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 9° (Segunda): VIENA
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo la hermosa 
ciudad de Viena. Alojamiento. 

Dia 1º (Domingo): BRASIL
Saída em voo internacional com destino à Europa.

Dia 2º (Segunda): PRAGA 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre, passear 
por seu centro histórico e apreciar o ambiente desta cidade, 
uma das mais belas da Europa. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Terça): PRAGA
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma visita pa-
norâmica da cidade, conhecida como a “cidade dourada”, 
na qual conheceremos a ponte de Carlos com suas belas 
estátuas e torre e a antiga prefeitura com o famoso e po-
pular relógio astronômico. Sugerimos um almoço em uma 
típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Tarde livre na qual sugerimos fazer uma visita opcional 
detalhada ao Castelo de Praga. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café da 
manhã para seguir conhecendo a fundo está bela cidade. 
Possibilidade de realizar uma excursão opcional a Karlovy 
Vary, famosa cidade balneária situada a 125KM de Praga, 
que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e 
almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 5º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE  
(568 Km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 
Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-
quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é 

Grande Tour do Centro Europa

Dia 10° (Terça): VIENA / REGIÃO DOS LAGOS 
/ SALZBURGO (345Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a Região dos 
Lagos de Salzkammergut, com uma das paisagens mais 
belas da Áustria e seus lagos de água cristalina. Desfru-
taremos de uma agradável parada na bela cidade de St. 
Wolfgang. Almoço. Continuaremos até Salzburgo. Che-
gada e visita panorâmica da cidade para conhecer seus 
principais pontos de interesses, os jardins do Palácio de 
Mirabell onde teremos uma preciosa vista da fortaleza 
medieval, passando por uma das pontes sobre o rio Sal-
zach, chegaremos a rua Getreidegasse a mais conhecida 
de Salzburgo, onde encontra-se a casa natal de Mozart, 
a Praça do Mercado e a Catedral. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 11° (Quarta): SALZBURGO / CATARATAS 
KRIMML / CASTELO TRATZBERG / TIROL (270Km)
Café da manhã. Pela manhã saída até Krimml até chegar 
as cataratas, recomenda-se calçado confortável para fazer 
um agradável passeio que nos levará a conhecer as cata-
ratas mais importantes do Tirol. Almoço. Posteriormente 
continuaremos até o Castelo de Tratzberg. Subida e des-
cida em mini-trem para visitar o Castelo de estilo gótico 
e um dos mais belos da Europa. Jantar e acomodação no 
hotel em Tirol.

Dia 12° (Quinta): TIROL / INNSBRUCK / TIROL
Café da manhã. Saída para visitar o espetacular estádio 
de saltos de esquí de Bergisel. Continuaremos com uma 
visita panorâmica da capital do Tirol, uma das cidades mais 
belas da Europa, cravada no coração dos Alpes, cobiçada 
por impérios e repúblicas ao longo de toda sua história. 
Destaca-se o centro antigo de ruas estreitas, o Telhado de 
Ouro e o Arco do Triunfo. Visitaremos o Palácio Imperial 
Hofburg de Innsbruck. Almoço. Na continuação subida em 
funicular desde o Congresso até a montanha “Seegrude”. 
Acomodação e jantar no Tirol. Pela noite, opcionalmente 
poderemos assistir a um espetáculo tirolés.

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

25
09, 23
06, 20
03

Saídas 2017 
A PRAGA: DOMINGO

SASASASASASASSSASASASASASASSAASASAAAAASASS LZLZLZLZLZLZLZLLZZLZLZZLZLLLZLZL BUBUBUBBUBUUBUUBUBUUUUUUUUURGRGRGRGRGRGRGRGRRGRGRGGRRRGRRGRGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NOVIDADE
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ALEMANHA

REP. CHECA

HUNGRIA

Praga

Budapeste

Viena

SalzburgoTirol

Munique
Memmingen

Nuremberg

Berlim

ÁUSTRIA

2

3

1

3

21

1

3

HECA

P3

21 DIAS

Dia 13° (Sexta): TIROL / SCHWAZ / LAGO 
ACHENKIRH / WATTENS (SWAROVSKI) / 
TIROL (100Km)
Café da manhã. Saída até a cidade de Schwaz. Visita da 
cidade das minas de sal. Visita ao Monastério Franciscano, 
com sua igreja e seu Claustro. Na continuação saímos em 
rota até o lago Achensee, o maior lago do Tirol. Passeio 
de barco de Achenkirch à Pertisau. Almoço no restaurante. 
Saída até Wattens há poucos quilômetros de Innsbruck para 
conhecer o mundo do cristal Swarovski, onde podemos ad-
mirar as facetas e formas do cristal. Acomodação no hotel 
e jantar em Tirol.

Dia 14° (Sábado): TIROL / EXCURSÃO AO CASTELO 
DE NEWSCHWANSTEIN / MUNIQUE (250Km)
Café da manhã. Saída para realizar uma visita de um dos 
castelos da Baviera mais conhecidos do Mundo. Chegada à 
Fussen e subida em ônibus pela rodovia sinuosa até chegar 
ao Castelo de Newschwanstein. Visita deste castelo cons-
truído durante o reinado de Luis II da Baviera, conhecido 
como o “Rei Louco”, em uma paisagem espetacular e 
considerado o castelo mais famoso do mundo, onde Walt 
Disney se inspirou para criar o castelo da Bela Adormecida. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Na continuação 
saída até Munique. Visita panorâmica da capital da Baviera 
onde conheceremos a famosa Marienplatz, a Praça da Pre-
feitura com seu imponente edifício neo-gótico e seu belo 
carrilhão, a Torre do Velho Pedro e a Catedral entre outros 
pontos de interesses. Acomodação no hotel. 

Dia 15° (Domingo): MUNIQUE
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto 
de Munique.

Dia 16º (Segunda): MUNIQUE / AUGSBURGO 
MEMMINGEN (180 Km) 
Café da manhã. Manhã livre para seguir descobrindo está 
fascinante cidade. Almoço. Saída até Augsburgo, uma das 
cidades mais antigas da Alemanha. Centro financeiro, me-
trópole do comércio internacional e ponto de encontro das 
artes nos tempos da dinástia dos banqueiros e comercian-
tes Fugger. Acomodação no hotel em Memmingen. Jantar. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 17º (Terça): MEMMINGEN / A ROTA 
ROMÂNTICA / DINKELSBÚHEL / 
ROTHEMBURG  / NUREMBERG (300 Km)
Café da manhã. Saída até Dinkesbühel, pequena cidade 
considerada como um dos centros medievais mais bem con-
servados de toda Alemanha. Posteriormente chegaremos a 
uma das jóias do País dos Francos, a romântica Rothem-
burg conhecida por seus edifícios de madeira e fábricas de 
brinquedos. Almoço. Pela tarde efetuaremos um passeio 
panorâmico pelo centro antigo da cidade medieval de Nu-
remberg, dominada pelo seu imponente castelo. Jantar. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 18º (Quarta): NUREMBERG / DRESDEN / 
BERLIM (516 Km)
Café da manhã. Saída até a bela cidade de Dresden onde 
faremos uma visita panorâmica passando pelos terraços do 
Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial 
e a catedral. Almoço. Continuação até a capital do país, 
Berlim. Primeiro contato com uma das cidades mais cosmo-
politas do mundo. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 19º (Quinta): BERLIM / POTSDAM / 
BERLIM 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade 
passando por monumentos como a Porta de Brandemburgo, 
a igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os res-
tos do famoso muro. Berlim é famosa por suas ruas anima-
das, a Kurfürstendamm, popularmente conhecida como a 
Ku-damm é repleta de cafeterias e lojas. Almoço. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Opcionalmente poderemos 
realizar uma excursão a vizinha cidade de Potsdam, capital 
de Brandemburgo e antiga residência dos reis da Prussia. 
Visitaremos o Palácio de Cecilienhof e passearemos pelos 
encantadores jardins do famoso Palácio de Sanssouci. (Vi-
sita incluída no Pacote Plus P+). Regresso à Berlim. Jantar. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 20º (Sexta): BERLIM
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo a capital 
alemã com suas animadas zonas comerciais. Possibilidade 
de realizar uma visita opcional a ilha dos museus. Jantar. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 21º (Sábado): BERLIM
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs. 

desde 2.855€

VIVIVIVIVIVIVVIENENENENENEEE AAAAAAAA

Tour 21 Dias: Praga / Berlim 

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

25 Junho
09 Julho / 06 Agosto
20 Agosto / 03 Setembro
Sup. Apartamento Individual

2.995
2.855
2.995
1.035

3.115
2.980
3.115
1.130

€

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Frankfurt

Berlim

Praga

Budapeste

Viena

Salzburgo

Tirol

Munique

Memmingen 
Nuremberg

Berlim

Dorint / Tryp by Wyndham 
/ Holiday Inn Express / Nh 
Morfelden (TS)
Excelsior / Park Plaza 
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama 
(PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM)/ Best Wes-
tern Amedia (P)/ Arcotel 
Wimberger

Scherer (P)/ Parkhotel 
Brunauer (P)/ Austria Trend 
Mitte (P)
Hotel Andreas Haus Rosstall 
en Alpbach (TS)/ Hotel Stangl 
en Thaur (TS)
Mercure Ost Mess/ Azimut 
Munich City East Hotel/ 
Hoteis rede Leonardo/ Park 
Inn Múnchen Ost (P)
Drexel´s Parkhotel (P)
Park Plaza/ Ring Hotel 
merkur (P)
Andel´s/ Riu Plaza/ Holiday 
Inn Berlin Mitte

Holiday Inn Alte Oper / 
Qgreen by Melia / Leo-
nardo Royal (P) 
Leonardo Royal /Riu 
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Leonardo / Novotel Cen-
trum / Novotel City (P)

Arcotel Kaissewasser/ 
Leonardo (P)/ Best Wes-
tern Amedia (P)/ Arcotel 
Wimberger
Scherer (P)/ Parkhotel 
Brunauer (P)/ Austria Trend 
Mitte (P)
Hotel Andreas Haus 
Rosstall en Alpbach (TS)/ 
Hotel Stangl en Thaur (TS)
Mercure Ost Mess/ Azimut 
Munich City East Hotel/ 
Hoteis rede Leonardo/ Park 
Inn Múnchen Ost (P)
Drexel´s Parkhotel (P)
Park Plaza/ Ring Hotel 
merkur (P)
Andel´s/ Riu Plaza/ Holiday 
Inn Berlin Mitte

21 DIAS: PRAGA / BERLIM: 590€  
INCLUI 12 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 2 jantares e 1 almoço na 
Áustria
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena
• Jantar em Salzburgo
• Almoço em Fussen 
   (Neuschwanstein)
• Jantar em Memmingen
• Jantar em Nuremberg
• 2 Jantares e 1 almoço em 
Berlim
• 1 Almoço em Berlim

EXTRAS
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em 
   Viena*
• Visita do Castelo de 
   Neuschwanstein
• Visita do Palácio de Cecilienhof 
    e jardins de Sanssouci

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela 
noite espetáculo de valsas em Kursalon.

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Um total de 7 almoços e 3 jantares (sem bebidas).
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário europeu em ônibus.
• Visitas indicadas no itinerário com guias falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

SI

O TOUR NÃO INCLUI

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas e gorjetas.

SI

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
integro o programa.
**Durante a celebração de congressos e festa da cerveja (Oktoberfest), 
a acomodação poderá ser aos arredores das cidades. **



174 EUROPA CENTRAL E EUROPA DO LESTE: Circuitos

VISITANDO: FRANKFURT / ERFURT / BERLIM / DRESDEN / PRAGA / BUDAPESTE / VIENA / CRACÓVIA / CZESTOCHOWA / VARSÓVIA

Dia 4º (Domingo): BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da 
cidade, passando por monumentos como a Porta de Bran-
denburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Rei-
chstag e os restos do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos 
museus para visitar os mais importantes museus da capital 
alemã, abrigos como o Museu Pergamo e o Museu Egípcio. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Tempo livre para al-
moçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 5º (Segunda): BERLIM / DRESDEN / 
PRAGA (356Km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até Dresden. 
Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela 
cidade. Continuação a Praga. Chegada ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Terça): PRAGA
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da 
cidade, conhecida como a “cidade dourada”, onde vamos 
conhecer a ponte de Carlos com suas belas estátuas, tor-
res e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popular 
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em uma típica 
cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Tarde livre onde sugerimos fazer uma visita opcional deta-
lhada ao Castelo de Praga. Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café da 
manhã para seguir conhecendo a fundo está bela cidade. 
Possibilidade de realizar uma excursão opcional a Karlovy 
Vary, famosa cidade balneária situada a 125KM de Praga, que 

Dia 1º (Quinta): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Sexta): FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O horizonte urbano 
de Frankfurt, que é marca moderna característica desta 
metrópole econômica e saída até chegar a cidade. Aco-
modação no hotel.

Dia 3º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / 
BERLIM (558Km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio panorâmico 
da cidade de Frankfurt, visitando a catedral, o Römerberg, 
a prefeitura Römer, a catedral, a igreja Paulskirche, a casa 
de Goethe e a antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das 
Agujas, onde se ergue uma paisagem dominada por uma 
magnífica catedral e igreja de São Severo. Tempo livre para 
conhecer o centro histórico. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Pela tarde continuamos nossa rota até Berlim. 
Acomodação no hotel.

Grande Gira da Alemanha e Europa do Leste

conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e almoço 
incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 8º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE (568Km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 
Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-
quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é 
o último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 
livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 
a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-
remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da ci-
dade dividida em dois pelo rio Danubio, situado a es-
querda da zona de Buda, onde encontra-se o Castelo 
da Cidade e o Batistério dos Pescadores. A direita en-
contra-se a zona de Pest, onde se ergue o Parlamento, 
amplas avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde 
livre. Acomodação no hotel. Recomendamos esta noite 
assistir a um jantar com espetáculo de folclore hún-
garo e fazer um passeio de barco pelo rio Danubio.

Dia 10º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA 
(236Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áustria 
onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. Tarde livre. 
Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar 
e espetáculo das valsas Vieneses e do folclore austríaco. 
(Jantar e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

2017
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

23, 30
06, 13*, 20, 27*
04, 11*, 18, 25*
01, 08*, 15, 22*, 29
06, 13, 20, 27
03*, 10, 17*, 24, 31*
07, 14*, 21, 28*
05, 12*, 19, 26*
02*

2018
Março 22

Saídas 2017 / 2018 
A FRANKFURT: Quinta

DRDDDDDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDDRDRRDDRDDDRRDRRESESESESESESEEEEESE DEDEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NOTA: *Saídas em “*” somente até Viena
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ALEMANHA

REP. CHECA

HUNGRIA

POLÔNIA

Berlim

Praga

Budapeste

Cracóvia

Varsóvia

Viena

Frankfurtankfurt

ÁUSTRIA

1

2

3

2

2

2

2

12 DIAS: FRANKFURT / VIENA: 310€ 
INCLUI 6 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

16 DIAS: FRANKFURT / VARSÓVIA: 390€ 
INCLUI 8 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia

EXTRAS
• Visita a ilha dos museus
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em 
   Viena*
• Visita as Minas de Sal de 
   Cracóvia

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário europeu em ônibus.
• Visitas indicadas no itinerário com guias falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

SI

12 ou 16 DIAS

Dia 11º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela ci-
dade com a avenida Ringstrasse que tem mais edifícios 
históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do 
Danubio terminando com um passeio pelo centro histórico 
(Albertina, Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente 
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e 
Schönbrunn. (Visita aos Palácios de Viena incluídos no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Segunda): VIENA / WADOWICE / 
CRACÓVIA (450Km)
Café da manhã e saída até Chequia, onde atravessaremos 
as belas paisagens e povoados de Moravia e Silesia. Che-
gando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal 
do Papa João Paulo II. Tempo livre para percorrer os lu-
gares onde o Papa resídio. Pela tarde chegada a Cracóvia, 
onde poderemos visita opcionalmente as Minas de Sal de 
Wieliczka, que formam um museu subterrâneo de estátuas, 
figuras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Para os passageiros terminando serviços em 
Viena: café da manhã e tempo livre o trasladado ao 
aeroporto para embarcar em voo de saída.

Dia 13º (Terça): CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é um lugar 
muito especial: a capital dos Reis. Visitaremos o cen-

tro medieval passando junto as antigas muralhas, a 
praça do mercado cujos arredores se erguem edifí-
cios de grande valor histórico como, a igreja de Santa 
Maria, a torre da prefeitura, a catedral de Vawel e os 
pátios do castelo. Tempo livre para almoçar. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 14º (Quarta): CRACÓVIA / 
CZESTOCHOWA / VARSÓVIA (380Km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada junto as 
margens do rio Warta. Peregrinos de todos os lugares do 
país chegam ao monastério de Jasna Gora para venerar a 
imagem da Virgem Negra. Continuação a Varsóvia. Aco-
modação no hotel.

Dia 15º (Quinta): VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita pano-
râmica da cidade. Visitaremos a catedral de São João, a 
praça do mercado, a praça do Castelo Real, desfrutaremos 
da avenida real com seus belos Palácios e residências aristo-
cráticas e de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço inclu-
ído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 16º (Sexta): VARSÓVIA
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs. 

BUBUDADAPEPESTSTEE

desde 1.025€

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Frankfurt

Berlim

Praga

Budapeste

Viena

Cracóvia

Varsóvia

Dorint / Tryp by Wynd-
ham / Holiday Inn Express 
/ Nh Morfelden (TS)
Excelsior / Park Plaza 
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Pano-
rama (PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM)

Hampton by Hilton (TS)

Pulawska Residence (T)

Holiday Inn Alte Oper 
/ Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal (P) 
Leonardo Royal /Riu 
Plaza (P)
Barcelo Five / Co-
rinthia (P)
Leonardo / Novotel Cen-
trum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / 
Leonardo (P)
Double Tree by Hilton 
(TS)
Mercure Grand (P)

Tour 12 Dias: Frankfurt / Viena

Tour 16 Dias: Frankfurt / Varsóvia

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

23 Mar / 13 Abril 
20 Abr / 22 Jun 
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 02 Nov
22 Março, 18
Sup. Apartamento Individual

1.565
1.655
1.530
1.655
1.450

675

1.780
1.850
1.740
1.850
1.650

840

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

23 Mar / 13 Abril 
20 Abr / 22 Jun 
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 02 Nov
22 Março, 18
Sup. Apartamento Individual

1.310
1.090
1.225
1.090
1.025

500

1.450
1.245
1.355
1.245
1.165

630

€

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela 
noite espetáculo de valsas em Kursalon.
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VISITANDO: BERLIM / DRESDEN / PRAGA / BUDAPESTE / VIENA / CRACÓVIA / VARSÓVIA

dos museus para visitar os mais importantes museus da 
capital alemã, abrigos como o Museu Pergamo e o Museu 
Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Tempo livre 
para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde 
livre. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Domingo): BERLIM
Café da manhã e Acomodação no hotel. Dia livre. Sugeri-
mos fazer uma visita opcional a vizinha cidade de Postdam, 
a cidade imperial onde poderemos visitar os belos jardins 
do Palácio Sanssouci depois de passar por seus bairros 
de ambiente medieval e conhecer os pontos de maior in-
teresse. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Segunda): BERLIM / DRESDEN / 
PRAGA (356Km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até Dresden. 
Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela 
cidade. Continuação a Praga. Chegada ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços 
em Praga: chegada e traslado ao hotel. Dia livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 6º (Terça): PRAGA
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da 
cidade, conhecida como a “cidade dourada”, onde vamos 
conhecer a ponte de Carlos com suas belas estátuas, tor-
res e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popu-
lar relógio astronômico. Sugerimos um almoço em uma 
típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre onde sugerimos fazer uma visita 
opcional detalhada ao Castelo de Praga. Acomodação 
no hotel.

Dia 1º (Quinta): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Sexta): BERLIM
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para pas-
sear por seu centro comercial e apreciar o ambiente desta 
cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sábado): BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da 
cidade, passando por monumentos como a Porta de Bran-
denburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Rei-
chstag e os restos do famoso muro. Sugerimos ir a ilha 

Fascinante Europa do Leste

Dia 7º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café da 
manhã para seguir conhecendo a fundo está bela cidade. 
Possibilidade de realizar uma excursão opcional a Karlovy 
Vary, famosa cidade balneária situada a 125KM de Praga, 
que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e 
almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 8º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE (530Km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 
Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-
quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é 
o último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 
livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 
a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-
remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da cidade di-
vidida em dois pelo rio Danubio, situado a esquerda da zona 
de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o Batistério 
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest, onde se 
ergue o Parlamento, amplas avenidas e o centro comercial da 
cidade. Tarde livre. Acomodação no hotel. Recomendamos 
esta noite assistir a um jantar com espetáculo de folclore hún-
garo e fazer um passeio de barco pelo rio Danubio.

Dia 10º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA (236Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áustria 
onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. Tarde livre. Pela 
noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espe-
táculo das valsas Vieneses e do folclore austríaco. (Jantar 
e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

2017
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

23, 30
06, 20
04, 11, 18
01, 08, 15, 29
06, 13, 20, 27
10, 24
07, 14, 21
05, 19

2018
Março 22

2017
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

26
09, 23
07, 14, 21
04, 11, 18
02, 09, 16, 23, 30
13, 27
10, 17, 24
08, 22

2018
Março 25

Saídas 2017 / 2018 
A Berlim: Quinta

VVIVIVVVVVIVIVIVVVVVIIENENENENENENENEENNNAAAAAAAAAAA

A PRAGA: DOMINGO
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ALEMANHA

REP. CHECA

HUNGRIA

POLÔNIA

Berlim

Praga

Budapeste

Cracóvia

Varsóvia

Viena
ÁUSTRIA

HECA

Pr

3

3

2

2

2

2

13 DIAS: PRAGA / VARSÓVIA: 285€ INCLUI 6 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
16 DIAS: BERLIM / VARSÓVIA: 360€ INCLUI 7 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia

EXTRAS
• Visita a ilha dos museus 
   en Berlim
• Visita a Postdam e Jardins 
   do Palácio Sanssouci
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Visita minas de sal de Cracóvia

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de um guia durante o itinerário. 
• Visitas guiadas em Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Cracóvia e  
 Varsóvia com guias falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.

SI

13 ou 16 DIAS

Dia 11º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela ci-
dade com a avenida Ringstrasse que tem mais edifícios 
históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do 
Danubio terminando com um passeio pelo centro histórico 
(Albertina, Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente 
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e 
Schönbrunn. (Visita aos Palácios de Viena incluídos no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Segunda): VIENA / WADOWICE / 
CRACÓVIA (450Km)
Café da manhã e saída até Chequia, onde atravessaremos 
as belas paisagens e povoados de Moravia e Silesia. Che-
gando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal 
do Papa João Paulo II. Tempo livre para percorrer os lu-
gares onde o Papa resídio. Pela tarde chegada a Cracóvia, 
onde poderemos visita opcionalmente as Minas de Sal de 
Wieliczka, que formam um museu subterrâneo de estátuas, 
figuras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 13º (Terça): CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é um lugar 
muito especial: a capital dos Reis. Visitaremos o cen-
tro medieval passando junto as antigas muralhas, a 
praça do mercado cujos arredores se erguem edifícios 

de grande valor histórico como, a igreja de Santa Maria, 
a torre da prefeitura, a catedral de Vawel e os pátios do 
castelo. Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Quarta): CRACÓVIA / 
CZESTOCHOWA / VARSÓVIA (380Km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada junto as 
margens do rio Warta. Peregrinos de todos os lugares do 
país chegam ao monastério de Jasna Gora para venerar a 
imagem da Virgem Negra. Continuação a Varsóvia. Aco-
modação no hotel.

Dia 15º (Quinta): VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita panorâmica 
da cidade. Visitaremos a catedral de São João, a praça do mer-
cado, a praça do Castelo Real, desfrutaremos da avenida real 
com seus belos Palácios e residências aristocráticas e de lugares 
históricos de Varsóvia. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 16º (Sexta): VARSÓVIA
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs. 
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desde 1.155€

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Berlim

Praga

Budapeste

Viena

Cracóvia

Varsóvia

Excelsior / Park Plaza 
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Pano-
rama (PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM)

Hampton by Hilton (TS)
Double Tree by Hilton / 
Pulawska Residence (T)

Leonardo Royal / Riu 
Plaza (P)
Barcelo Five / Co-
rinthia (P)
Leonardo / Novotel Cen-
trum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / 
Leonardo (P)
Double Tree by Hilton 
(TS)
Mercure Grand (P)

Tour 13 Dias: Praga / Varsóvia

Tour 16 Dias: Berlim / Varsóvia

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

26 Mar / 09 Abril
23 Abril / 18 Jun
02 Jul / 13 Ago
27 Ago / 22 Out
25 Março, 18
Supl. Apartamento Individual

1.350
1.260
1.155
1.260
1.295

550

1.550
1.425
1.340
1.425
1.475

675

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

23 Mar / 06 Abril 
20 Abr / 15 Jun 
29 Jun / 10 Ago
24 Ago / 19 Out
22 Março, 18
Supl. Apartamento Individual

1.610
1.680
1.550
1.680
1.725

690

1.830
1.875
1.760
1.875
1.925

845

€

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela 
noite espetáculo de valsas em Kursalon.
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VISITANDO: VIENA / CRACÓVIA / VARSÓVIA / POZNAN / BERLIM / DRESDEN / PRAGA / BRNO / BUDAPESTE / VIENA

Dia 4º (Segunda): VIENA / WADOWICE / CRACÓVIA 
(487Km)
Café da manhã e saída até Chequia, onde atraves-
saremos as belas paisagens e povoados de Mora-
via e Silesia. Chegando na Polônia pararemos em 
Wadowice, cidade natal do Papa João Paulo II. Tempo 
livre para percorrer os lugares onde o Papa resídio. 
Pela tarde chegada a Cracóvia, onde poderemos vi-
sita opcionalmente as Minas de Sal de Wieliczka, 
que formam um museu subterrâneo de estátuas, fi-
guras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 5º (Terça): CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é um lugar 
muito especial: a capital dos Reis. Visitaremos o cen-
tro medieval passando junto as antigas muralhas, a 
praça do mercado cujos arredores se erguem edifícios 
de grande valor histórico como, a igreja de Santa Maria, 
a torre da prefeitura, a catedral de Vawel e os pátios do 
castelo. Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Quarta): CRACÓVIA / CZESTOCHOWA / 
VARSÓVIA (380Km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situ-
ada junto as margens do rio Warta. Peregri-
nos de todos os lugares do país chegam ao 
monastério de Jasna Gora para venerar a imagem da Vir-
gem Negra. Continuação a Varsóvia. Acomodação no hotel.

Dia 1º (Sexta): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Sábado): VIENA 
Chegada a Viena e traslado ao hotel. Pela tarde dia livre 
para tomar contato com a cidade. A noite sugerimos as-
sistir opcionalmente a um jatar e espetáculo de valsas 
vieneses e do folclore austríaco. (Jantar e espetáculos 
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 3º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela cidade 
com a avenida Ringstrasse que tem mais edifícios históricos 
que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danubio 
terminando com um passeio pelo centro histórico (Alber-
tina, Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente 
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e 
Schönbrunn. (Visita aos Palácios de Viena incluídos no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Grande Tour da Europa do Leste

Dia 7º (Quinta): VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita pano-
râmica da cidade. Visitaremos a catedral de São João, a 
praça do mercado, a praça do Castelo Real, desfrutaremos 
da avenida real com seus belos Palácios e residências aristo-
cráticas e de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço inclu-
ído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sexta): VARSÓVIA / POZNAN / BERLIM 
(585Km)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande centro comercial 
e industrial, destacando a prefeitura, a praça do mercado, 
a catedral, o museu nacional e suas igrejas góticas. Tempo 
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Continuação a Berlim. Chegada e Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sábado): BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da 
cidade, passando por monumentos como a Porta de Bran-
denburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Rei-
chstag e os restos do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos 
museus para visitar os mais importantes museus da capital 
alemã, abrigos como o Museu Pergamo e o Museu Egípcio. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Tempo livre para al-
moçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Domingo): BERLIM
Café da manhã e Acomodação no hotel. Dia livre. Sugerimos 
fazer uma visita opcional a vizinha cidade de Postdam, a ci-

2017
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

31
07, 14, 28
12, 19, 26
09, 16, 23
07, 14, 21, 28
04, 18
01, 15, 22, 29
13, 27

2018
Março 30

Saídas 2017 / 2018 
A VIENA: Sexta

PRPRPRPRPRPRPRRRAGAGAGAGAGAGAGGGGAGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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ALEMANHA

REP. CHECA

HUNGRIA

POLÔNIA

Berlim

Praga

Budapeste

Cracóvia

Varsóvia

Vienana

ÁUSTRIA

2+1

2

2
3

3

2

16 OU 17 DIAS: VIENA / BUDAPESTE O VIENA: 385€ 
INCLUI 8 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Jantar em Viena*
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço en Poznan
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste

EXTRAS
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Visita aos Palácios en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracóvia
• Visita a ilha dos museus
• Visita a Postdam
• Excursão a Karlovy Vary

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de um guia durante o itinerário. 
• Visitas guiadas en  Viena, Cracóvia, Varsóvia, Berlim, Praga,  
 Budapeste.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.

SI

16 ou 17 DIAS

dade imperial onde poderemos visitar os belos jardins do Pa-
lácio Sanssouci depois de passar por seus bairros de ambiente 
medieval e conhecer os pontos de maior interesse. (Visita in-
cluída no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Segunda): BERLIM / DRESDEN / 
PRAGA (356Km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até Dresden. 

Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. 

Continuação a Praga. Chegada ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Terça): PRAGA
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da 

cidade, conhecida como a “cidade dourada”, onde vamos 

conhecer a ponte de Carlos com suas belas estátuas, tor-

res e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popu-

lar relógio astronômico. Sugerimos um almoço em uma 

típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre onde sugerimos fazer uma visita opcio-

nal detalhada ao Castelo de Praga. Acomodação no hotel. 

 
Dia 13º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café 
da manhã para seguir conhecendo a fundo está bela 
cidade. Possibilidade de realizar uma excursão opcio-
nal a Karlovy Vary, famosa cidade balneária situada a 
125KM de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço 
incluído. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 14º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE 
(530Km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 

Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-

quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é o 

último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 

livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 

para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 

a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-

remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 

(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 15º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da cidade 
dividida em dois pelo rio Danubio, situado a esquerda da 
zona de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o 
Batistério dos Pescadores. A direita encontra-se a zona 
de Pest, onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas 
e o centro comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação 
no hotel. Recomendamos esta noite assistir a um jantar 
com espetáculo de folclore húngaro e fazer um passeio de 
barco pelo rio Danubio.

Dia 16º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA (236Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áustria 
onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Para os passageiros terminando o tour em Bu-
dapeste: café da manhã e tempo livre até o traslado ao 
aeroporto para embarcar em voo de saída.

Dia 17º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

VIVIVVIVIVIIIENENENENENENENENENEEE AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

desde 1.455€

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Viena

Cracóvia

Varsóvia
Berlim

Praga

Budapeste

Roomz (PM)

Hampton by Hilton (TS)

Pulawska Residence (T) 
Excelsior / Park Plaza 
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Pano-
rama (PM)
Achat Premium (TS)

Arcotel Kaisserwasser / 
Leonardo (P)
Double Tree by Hilton 
(TS)
Mercure Grand (P)
Leonardo Royal / Riu 
Plaza (P)
Barcelo Five / Co-
rinthia (P)
Leonardo / Novotel Cen-
trum / NovotelCity (P)

Tour 16 Dias: Viena / Budapeste

Tour 17 Dias: Viena / Viena

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

31 Mar / 14 Abril 
28 Abr / 23 Jun
07 Jul / 18 Ago
01Set / 27 Out 
30 Março, 18
Sup. Apartamento Individual

1.650
1.585
1.455
1.585
1.625

690

1.875
1.785
1.690
1.785
1.825

845

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

31 Mar / 14 Abril 
28 Abr / 23 Jun
07 Jul / 18 Ago
01Set / 27 Out 
30 Março, 18
Sup. Apartamento Individual

1.720
1.660
1.515
1.660
1.710

745

1.940
1.865
1.735
1.865
1.925

890

€

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela 
noite espetáculo de valsas em Kursalon.
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VISITANDO: PRAGA / BUDAPESTE / VIENA / MOSCOU / SÃO PETERSBURGO

livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 
a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-
remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da ci-
dade dividida em dois pelo rio Danubio, situado a es-
querda da zona de Buda, onde encontra-se o Castelo 
da Cidade e o Batistério dos Pescadores. A direita en-
contra-se a zona de Pest, onde se ergue o Parlamento, 
amplas avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde 
livre. Acomodação no hotel. Recomendamos esta noite 
assistir a um jantar com espetáculo de folclore hún-
garo e fazer um passeio de barco pelo rio Danubio.

Dia 7º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA (236Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áus-
tria onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. 
Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcional-
mente a um jantar e espetáculo das valsas Viene-
ses e do folclore austríaco. (Jantar e espetáculos 
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Domingo): VIENA / MOSCOU 
(Avião Incluído)
Café da manhã. Saída para realizar uma visita opcional a Viena 
Imperial. Começaremos pelo centro histórico (zona pedonal, a 
rua comercial mais luxuosa de Viena - o “Graben” e o “Ho-
fburg” (Palácio Imperial). Finalmente nos dirigimos ao Palácio de 
Schönbrunn, residência de verão da família Imperial (Entradas 
incluídas). (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Pela tarde traslado ao aeroporto para embarcar 
em voo até Moscou (Voo incluído no preço). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Segunda): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou para tomar 

Dia 1º (Domingo): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Segunda): PRAGA 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para passear 
pelo centro histórico e apreciar o ambiente desta cidade, 
uma das mais belas da Europa. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Terça): PRAGA
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica 
da cidade, conhecida como a “cidade dourada”, onde 
vamos conhecer a ponte de Carlos com suas belas está-
tuas, torres e a antiga torre da prefeitura, com o famoso 
e popular relógio astronômico. Sugerimos um almoço em 
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre onde sugerimos fazer uma visita opcio-
nal detalhada ao Castelo de Praga. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café da 
manhã para seguir conhecendo a fundo está bela ci-
dade. Possibilidade de realizar uma excursão opcional a 
Karlovy Vary, famosa cidade balneária situada a 125KM 
de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço inclu-
ído. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 5º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE (530Km) 
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 
Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-
quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é o 
último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 

Europa do Leste e Rússia

contato com a cidade, seu centro histórico e seus princi-
pais monumentos. Através de amplas avenidas como a 
celebre Tverskaya, chegaremos a Plaza Roja, declarada 
Patrimonio da Humanidade pela UNESCO, chamada 
assim pela cor dos ladrilhos dos edifícios que o rodeiam: o 
museu de história, as muralhas do Kremlin e a catedral de 
São Basílio. Estão perto do famoso teatro Bolshoi, a cate-
dral de São Salvador, o imponente edifício da Lubianka, 
seda da antiga KGB, e as pequenas igrejas do velho bairro 
“Kitai Gorod”. Percorreremos as avenidas que cercam o 
rio Moskova, com vistas do parlamento, a Duma ou “Casa 
Branca”, o estádio olímpico, a “colina de los gorriones”. 
Contemplaremos os exteriores do celebre convento de No-
vodévitchi e seu lago, que inspiraram a Tchaikovski em o 
“Lago dos Cisnes”e faremos uma parada no Parque da Vi-
tória, construída antes da II Guerra Mundial. Continuamos 
viagem até a rua Arbat, lugar de encontro preferido dos 
moscovitas, animada avenida no coração do centro an-
tigo. Visita do convento de Novodevitch, declarado Patri-
monio da Humanidade pela UNESCO, é um dos mais belos 
da Rússia. Pequena degustação de vodka. Conheceremos 
as príncipais destilarias de álcool de 40 graus (em sua 
versão comercial) que fazia parte da alimentação de com-
bate dos soldados soviéticos a frente da II Guerra Mundial. 
Almoço. Tarde livre. (Visita ao Metrô de Moscou e jan-
tar incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 10º (Terça): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin. (Vi-
sita incluída no Pacote Plus P+). A palavra “Kreml”signi-
fica fortaleza em russo. Construída no século XII, sua forma 
atual se concluiu no século XV, é um magnífico reflexo das 
diferentes etapas da arte russa. Mesmo agora abriga todos 
os principais órgãos do governo político e religioso. Visitare-
mos o interior do recinto para admirar a “Campana Zarina”, 
o “Cañón Zar”e a celebre “Plaza de las Catedrales”, emol-
durada por São Miguel, a Ascensão e a Anunciação. (Al-
moço e jantar incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre ou 
visita opcional a galeria Tretiakov. (Visita incluída no Pa-

2017
Junho 
Julho 
Agosto

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Saídas 2017
A PRAGA: DOMINGO

MOSCCCCCCCCCCCCOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUUOUOOUOUOOOUUO

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.



181EUROPA CENTRAL E EUROPA DO LESTE: Circuitos

RÚSSIA

São Petersburgo

Praga

Viena Budapeste

Moscou

ÁUSTRIA
HUNGRIA

3

1
2

4

REP. CHECA

15 DIAS: PRAGA / SÃO PETERSBURGO: 735€ 
INCLUI 13 REFEIÇÕES E 11 EXTRAS

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena
• 2 Almoços em Moscou
• 2 Jantares em Moscou
• 2 Almoços em San  
   Petersburgo
• 3 Jantares em São Peters-
burgo

EXTRAS
• Excursão a Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em 

Viena
• Visita aos Palácios de Viena
• Visita ao Metrô de Moscou
• Visita ao Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo
• Visita ao Museo do 
Hermitage
• Excursão ao Palácio de 
   Pavlovsk e Parque
• Excursão ao Parque de 
   Catalina em Pushkin

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros dias 
diferentes ao tour tem suplemento).
• Acomodação e café da manhã nos hotéis. 
• Transporte em ônibus de turismo. 
• Acompanhamento de um guia durante o itinerário.
• Visitas guiadas de Praga, Budapeste e Viena. (espanhol)
• Bilhete de avião de Viena à Moscou. 
• 2 Almoços em restaurante (sem bebidas) indicados no itinerário.
• Bilhete em trem rápido (Classe turista) de Moscou à San   
Petersburgo. Em algumas saídas este trecho poderá ser realizado 
de avião.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

SI

15 DIAS

cote Plus P+). incomparável pinacoteca, chamada assim em 
honra a seu fundador, o celebre negociante Pavel Tretiakov. 
O museu abriga mais de 130.000 obras criadas por artistas 
rusos. Além de sua magnífica coleção de ícones, podere-
mos admirar um excepcional panorama histórico de pintura 
rusa, desde o século XI até os dias de hoje. Destacando “a 
Virgem de Vladmir” e a “Trindade”. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Quarta): MOSCOU / SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Excursão opcional à Serguiev Posad e 
visita do Monastério. (Excursão incluída no Pacote Plus 
P+). Situada há 70Km ao nordeste da capital russa a rota 
Imperial do Anel de Ouro, Serguiev Posad é um dos centros 
mais importantes da religião ortodoxa. Se estabelece no 
lugar um monastério-fortaleza em 1340. Com o passar do 
tempo, o monastério se converteu em um dos mais espeta-
culares e importantes centros espirituais do país, conhecido 
como o “Vaticano Russo”. Entre suas numerosas igrejas e 
catedrais destaca-se a cúpula azul da Catedral da Asun-
ción, ou a mais importante delas, a Catedral da Dormición. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Visita opcional ao 
Mercado de Izmailovo. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Situada há pouca distância de Moscou, Izmailovo é célebre 
por seu imenso mercado, onde podemos encontrar de tudo 
um pouco, além das tradicionais bonecas russas, podemos 
encontrar jóias e artigos de bijuteria, “souvenirs” da época 
soviética e também artesanato de todos os cantos do país. 
Pela tarde traslado a estação ferroviária para embarcar no 
trem rápido em direção à São Petersburgo (Classe Turista) * 
com chegada à São Petersburgo na primeira hora da noite. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel. (Jantar 
frio tipo picnic incluído no Pacote Plus P+).

*Em caso de impossibilidade de reservar o trem de alta 
velocidade, o transporte entre Moscou e São Petersburgo 
será realizado em avião de linha regular. 

Obs.: Este trecho poderá ser feito a tarde ou a noite 
que sai por volta das 20:30hrs.

Dia 12º (Quinta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar contato 
com a cidade, seu centro histórico e seus principais mo-
nuementos. São Petersburgo, declarada Patrimonio da 
Humanidade pela UNESCO, é chamada de “Veneza do 
norte”, devido aos inumeraveis canais, ilhas e pontes. 
Poderemos apreciar a Perspectiva Nevsky, com seus 
prestigiosos edifícios: Palácio Anichkov, Palácio Belo-
zersky, Catedral de Nossa Senhora de Kazan, Eliseev. 
Atravessaremos a Fontanka, rio que cruza o centro ur-
bano de São Petersburgo, assim como o rio Moika e o 
canal Griboyedov. Sobre este último, se encontra a ce-
lebre igreja de San Salvador sobre o Sangue Derramado, 

de inconfúndivel estilo russo com suas cupulas coloridas 
e douradas, em forma de bulbo. O antigo Palácio de 
Inverno, imponente residência dos Zares, transforman-
do-o em Museu do Hermitage. Veremos a estátua de 
Pedro o Grande ao edifício do Senado e a Catedral de 
San Isaac. Breve passeio pelo bairro de Dostoievski e 
visitaremos a igreja de São Vladmir e o Mercado Ku-
znechny. Continuaremos com a visita da fortaleza de 
Pedro e Paulo. Situada em uma pequena ilha frente ao 
Palácio do Inverno e visita exterior da Cabine de Pedro o 
Grande, modesta casa de madeira, construída em 1703 
e primeira edificação de São Petersburgo, de Pedro o 
Grande, foi a construção da “sua” cidade entre 1703 e 
1708. Almoço e tarde livre. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 13º (Sexta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu de 
Hermitage. Situado no antigo Palácio de Inverno, é o 
maior museu da Rússia, assim como um dos mais im-
portantes do mundo, contando com mais de três milhões 
de obras de arte. Deve seu nome internacional em es-
pecial a suas coleções de pintura das escolas Itáliana, 
flamenca, francesa e espanhol com obras de Leonardo da 
Vinci, Rafael e Rembrandt, assim como Gauguin, Matisse, 
Van Gogh e Picasso. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
(Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel e jantar.

Dia 14º (Sábado): SÃO PETERSBURGO
Café da tarde. Dia livre. Visita opcional a Pavlovsk 
e visita do Palácio Paulo e parque. O Palácio de Pa-
vlovsk foi um presente de Catalina a Grande e seu 
filho Paulo, futuro Czar Pablo I, em 1777. O lugar se 
tornou rapidamente o nome de Pavlovsk e se enrique-
ceu com numerosas obras de arte graças a esposa de 
Zar, Maria Fedorovna, grande amante de artistas. O 
grande parque, de 600 hectares, originalmente impe-
rial terreno de caça, é uma obra mestra da arquitetura 
paisagística na Europa. Excursão a Pushkin, vista ex-
terior do Palácio e passeio no parque. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 15º (Domingo): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.
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desde 1.855€

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Praga

Budapeste

Viena

Moscou

S. Petersburgo

Barcelo Praha / Pano-
rama (PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM)

Marriott / Holiday Inn 
/ Radisson / Novotel / 
Borodino
Marriott / Sokos / 
Holiday Inn Vendensky 
/ Radisson

Barcelo Five / Co-
rinthia (P)
Leonardo / Novotel 
Centrum / Novotel 
City (P)
Arcotel Kaisserwasser 
/ Leonardo (P)
Marriott / Holiday Inn 
/ Radisson / Novotel / 
Borodino
Marriott / Sokos / Ho-
liday Inn Vendensky / 
Radisson

Tour 15 Dias: Praga / São Petersburgo

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

25 Jun
02 Jul / 20 Ago
27 Agosto, 17
Sup. Apartamento Individual

1.910
1.855
1.910

870

1.990
1.895
1.990

950

€
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VISITANDO: PRAGA / BUDAPESTE / VIENA / CRACÓVIA / CHESTOCHOWA / VARSÓVIA / POZNAM / BERLIM. EXTENSÃO A SÃO PETERSBURGO E MOSCOU

Karlovy Vary, famosa cidade balneária situada a 125KM 
de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço inclu-
ído. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 5º (Quinta): PRAGA / BUDAPESTE (530Km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de 
Moravia, até Bratislava, capital e maior cidade da Eslova-
quia, com suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, que é 
o último vestígio que se conserva da antiga muralha. Tempo 
livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, atravessando 
a planície do Danubio. Chegada ao hotel. Esta noite pode-
remos assistir a uma janta com pratos da cozinha Húngara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sexta): BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da ci-
dade dividida em dois pelo rio Danubio, situado a es-
querda da zona de Buda, onde encontra-se o Castelo 
da Cidade e o Batistério dos Pescadores. A direita en-
contra-se a zona de Pest, onde se ergue o Parlamento, 
amplas avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde 
livre. Acomodação no hotel. Recomendamos esta noite 
assistir a um jantar com espetáculo de folclore hún-
garo e fazer um passeio de barco pelo rio Danubio.

Dia 7º (Sábado): BUDAPESTE / VIENA (236Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da Áus-
tria onde chegaremos a tarde. Chegada ao hotel. 
Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcional-
mente a um jantar e espetáculo das valsas Viene-
ses e do folclore austríaco. (Jantar e espetáculos 
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Domingo): VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela ci-
dade com a avenida Ringstrasse que tem mais edifícios 

Dia 1º (Domingo): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a Europa.

Dia 2º (Segunda): PRAGA 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para passear 
pelo centro histórico e apreciar o ambiente desta cidade, 
uma das mais belas da Europa. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Terça): PRAGA
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da 
cidade, conhecida como a “cidade dourada”, onde vamos 
conhecer a ponte de Carlos com suas belas estátuas, tor-
res e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popular 
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em uma típica 
cervejaria de Praga. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Tarde livre onde sugerimos fazer uma visita opcional 
detalhada ao Castelo de Praga. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Quarta): PRAGA
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e café da 
manhã para seguir conhecendo a fundo está bela ci-
dade. Possibilidade de realizar uma excursão opcional a 

A Gira Mágica “Extensão à Rússia”

históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do 
Danubio terminando com um passeio pelo centro histórico 
(Albertina, Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente 
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e 
Schönbrunn. (Visita aos Palácios de Viena incluídos no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Segunda): VIENA / WADOWICE / CRACÓVIA 
(487Km)
Café da manhã e saída até Chequia, onde atravessaremos 
as belas paisagens e povoados de Moravia e Silesia. Che-
gando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal 
do Papa João Paulo II. Tempo livre para percorrer os luga-
res onde o Papa resídio. Pela tarde chegada a Cracóvia, 
onde poderemos visita opcionalmente as Minas de Sal de 
Wieliczka, que formam um museu subterrâneo de estátuas, 
figuras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel.

Dia 10º (Terça): CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é um lugar 
muito especial: a capital dos Reis. Visitaremos o cen-
tro medieval passando junto as antigas muralhas, a 
praça do mercado cujos arredores se erguem edifícios 
de grande valor histórico como, a igreja de Santa Maria, 
a torre da prefeitura, a catedral de Vawel e os pátios do 
castelo. Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Quarta): CRACÓVIA / CZESTOCHOWA / 
VARSÓVIA (380Km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada junto as 
margens do rio Warta. Peregrinos de todos os lugares do 
país chegam ao monastério de Jasna Gora para venerar a 
imagem da Virgem Negra. Continuação a Varsóvia. Aco-
modação no hotel.

Dia 12º (Quinta): VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita pano-
râmica da cidade. Visitaremos a catedral de São João, a 
praça do mercado, a praça do Castelo Real, desfrutaremos 
da avenida real com seus belos Palácios e residências aris-
tocráticas e de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 13º (Sexta): VARSÓVIA / POZNAN / BERLIM 
(533Km)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande centro comercial 
e industrial, destacando a prefeitura, a praça do mercado, 
a catedral, o museu nacional e suas igrejas góticas. Tempo 
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Continuação a Berlim. Chegada e Acomodação no hotel.

2017
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

26
02, 09, 23
07, 14, 21
04, 11, 18
02, 09, 16, 23, 30
13, 27
10, 17, 24
08, 22

2018
Março 25

Saídas 2017 / 2018 
A PRAGA: DOMINGO

VIVIVIVIENENENENNAAAAA

O programa de 22 dias com extensão à Rússia, 
somente opera de 09 de abril à 24 de setembro.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.



183EUROPA CENTRAL E EUROPA DO LESTE: Circuitos

RÚSSIA

REP. CHECA

POLÔNIA
ALEMANHA

São Petersburgo

Praga

Berlim

Viena
Budapeste

Cracóvia

Varsóvia

Moscou

HECA

ÁUSTRIA
HUNGRIA

3

2
2

2

2

3

4

2

15 DIAS: PRAGA / BERLIM: 385€ INCLUI 8 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS
22 DIAS: PRAGA / BERLIM (EXT.RÚSSIA): 910€ 

INCLUI 16 REFEIÇÕES E 11 EXTRAS

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço en Poznan
• Almoço em Berlim
• 4 Jantares e 4 Almoços em 
Rússia

EXTRAS
• Excursão a Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena
• Visita aos Palácios de Viena
• Visita Minas de Sal de 

Cracóvia
• Visita a ilha dos museus

Extensão Rússia
• Visita ao Museo do Hermitage 
• Excursão ao Palácio de 
   Pavlovsk e Parque
• Excursão ao Parque de 
   Catalina em Pushkin  
• Visita ao Kremlin e Metrô de 
Moscou 
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita a Sergiev Posad 
• Visita a Izmailovo

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros dias 
diferentes ao tour tem suplemento).
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário na Europa do 
Leste e guias locais em São Petersburgo e Moscou.
• Visitas guiadas segundo itinerário com guias falando espanhol.
• 2 Almoços incluídos na extensão à Rússia.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo 
à Moscou (no tour de 22 dias). Em algumas saídas poderá ser 
realizado de avião.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

SI

15 ou 22 DIAS

Dia 14º (Sábado): BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da 
cidade, passando por monumentos como a Porta de Bran-
denburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Rei-
chstag e os restos do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos 
museus para visitar os mais importantes museus da capital 
alemã, abrigos como o Museu Pergamo e o Museu Egípcio. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Tempo livre para al-
moçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 15º (Domingo): BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até ser conduzidos ao aero-
porto para embarcar em voo de saída.

EXTENSÃO SÃO PETERSBURGO E MOSCOU 
(avião não incluído)
OBS: Na Rússia guia somente espanhol.

Dia 15º ( Domingo): BERLIM / S. PETERSBURGO
Café da manhã e tempo livre. Na hora prevista, tras-
lado ao aeroporto para embarcar em voo a São Peter-
sburgo. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel. (Voo Berlim / São Petersburgo não incluído).

Dia 16º (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã e Acomodação no hotel no hotel. Vi-
sita panorâmica da cidade, incluindo o centro histórico 
com plaza dos Palácios, a plaza de San Isaac, a avenida 
Nevski, catedral da Virgem de Kazan, Almirantazgo e 
principais avenidas da cidade. Visita com entrada as for-
talezas de Pedro e Paulo. Almoço. Tarde livre. Acomo-
dação no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Dia 17º (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã e Acomodação no hotel no hotel. Dia 
livre. Visita opcional detalhada do museu de Hermi-
tage, onde encontra-se uma das coleções mais im-
portantes do mundo. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). (Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 18º (Quarta): SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional à Pavlovsk e visita 
do Palácio com sua grande coleção de porcelanas e pintu-
ras, no interior a harmonia dos seus salões e seu parque 
de 600 hectáres. Continuação ao Parque de Catalina em 
Pushkin onde poderemos admirar seus jardins e o exterior 
do Palácio. (Visitas incluídas no Pacote Plus P+) (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde traslado a estação 
ferroviária para embarcar no trem rápido com destino à 
Moscou (Classe Turista) * com chegada à Moscou na pri-
meira hora da noite. Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel. (Jantar frio tipo picnic incluído no Pacote 
Plus P+). *Em caso de impossibilidade de reservar o trem 
rápido, o transporte entre São Petersburgo e Moscou será 
realizado em avião de linha regular. 

Dia 19º (Quinta): MOSCOU
Chegada e traslado ao hotel. Café da manhã e saída 
para realizar a visita panorâmica da cidade, incluindo o 
passeio pelo centro histórico da mesma: a Plaza Roja, 
São Basílio, a catedral de Cristo São Salvador, a univer-
sidade e o mirante com Preçosas vistas da cidade. Visita 
opcional a Galeria Tretiakov. Almoço. Acomodação no 
hotel. (Visita e jantar incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 20º (Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Saída para visita opcio-
nal ao Kremlin e ao metrô de Moscou. (Visitas in-
cluídas no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 
(Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 21º (Sábado): MOSCOU
Café da manhã e Acomodação no hotel. Dia livre. Sugerimos fazer 
uma excursão ao monastério de Sergiev Posad pela manhã. A tarde 
visita opcional ao mercado de Izmailovo. (Visitas incluídas no 
Pacote Plus P+). (Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 22º (Domingo): MOSCOU
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

MOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOOMMMMOMOMMOMMMOMMOOMOMOMOMOMMOMOMMMOMOMMMOMOOOOOOMOOOOMMOMMOMM SCSCSCSCSCSCSCSCSSSCSCSCSSSCSCSCSCSCCSCCSCCCCCSCSCSSCSCSCSCCCOUOUOUOOUOUOUOUOUOUOUOUUOUOOUOUOUOUOUOOOOUOUOOUOUUOUOUUOOUOUOUOUOOOOOOUUUOUUUOUOUUUOOUUUU

desde 1.355€

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES

Cidades Categoria Confort Categoria Superior

Praga

Budapeste

Viena

Cracóvia

Varsóvia
Berlim

S. Petersburgo

Moscou

Barcelo Praha / Pano-
rama (PM)
Achat Premium (TS)

Roomz (PM)

Hampton by Hilton (TS)

Pulawska Residence (T)
Excelsior / Park Plaza 
Kudam (TS)
Marriott / Sokos / Ho-
liday Inn / Vendensky / 
Radisson
Marriott / Holiday Inn 
/ Radisson / Novotel / 
Borodino

Barcelo Five / Co-
rinthia (P)
Leonardo / Novotel 
Centrum / Novotel 
City (P)
Arcotel Kaisserwasser / 
Leonardo (P)
Double Tree by Hilton 
(TS)
Mercure Grand (P)
Leonardo Royal / Riu 
Plaza (P)
Marriott / Sokos / Ho-
liday Inn / Vendensky 
/ Radisson
Marriott / Holiday Inn 
/ Radisson / Novotel / 
Borodino

Tour 15 Dias: Praga / Berlim

Tour 22 Dias: Praga / Moscou - Extensão Rússia

Preço por pessoa em € Euros
em apartamento duplo

Saídas 2017 / 2018 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

26 Mar / 09 Abril
23 Abril / 18 Jun
2 Jul / 13 Ago
27 Ago / 22 Out
25 Março, 18
Sup. Apartamento Individual 

1.530
1.475
1.355
1.475
1.525

645

1.740
1.660
1.555
1.660
1.725

790

Saídas 2017 Categoria 
Confort

Categoria  
Superior

09 Abr / 11 Junho
18 Jun / 02 Julho*
09 Julho / 13 Ago 
27 Ago / 24 Set
Sup. Apartamento Individual 
Sup. “Noites Brancas” 
Para Saídas com estadia na Rússia 
entre 21 de Maio e 7 de Julho
Sup. Apartamento Individual
Sup. Ap. Individual *18 Jun / 02 Julho 

2.665
2.915
2.545
2.665
1.240

175
80

345

2.850
3.115
2.745
2.850
1.385

175
80

345

€


