
Europa Central, Europa do Leste
e Países Nórdicos

146
148
149

150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
169
170

Rússia 2
São Petersburgo, Moscou e o Anel de Ouro
Rota da Seda
CIRCUITOS
Giro Centro Europeu “Londres, Paris, Países Baixos, Alemanha”
Maravilhas do Centro Europa
Grande Tour do Centro Europa
Grande Giro da Alemanha e Europa do Leste
Fascinante Europa do Leste
Grande Tour da Europa do Leste
Europa do Leste e Rússia
A Gira Mágica
Escandinávia Espetacular
Noruega e seus Fiordes
Lendas da Lapónia e Cabo Norte
O Transiberiano

172
174
176
178
181

Tesouros da Europa
A Europa Imperial
Europa Fabulosa
A Grande Europa
O Grande Giro de Toda Europa

125
126
128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
140
142
144

MINI CIRCUITOS
Alemanha Mágica
Londres, Paris, Alemanha
Alemanha, Áustria e Suíça
Alemanha, Áustria, Suíça e Paris
Suíça Espetacular
Áustria e Baviera
O Triângulo Mágico
Cidades Mágicas do Leste da Europa
Paris, Alemanha e Europa do Leste
Polónia ao Completo
Roménia e Búlgaria Medievais
Roménia, Búlgaria e Turquia
Países Bálticos
Países Bálticos e Rússia
Rússia 1

Circuitos Combinados pela
Europa Ocidental e
Europa do Leste

A melhor programação para conhecer os Países do Leste Europeu, os Países Nórdicos e
Rússia. Desde os Fiordes Noruegos, até Roménia, Polónia, Praga, Viena e Budapeste, des-
tino para jamais se esquecer. E nossas grandes combinações que nos conduzem desde Lon-
dres ou Paris, a Viena e Cracóvia. Os programas mais completos, a Europa mais brilhante.
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Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

24
01, 15, 22, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
11, 18, 25
02, 09, 16

A BERLIM: SEXTAS
2015

Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constança / Neuschwanstein / Munique.

arte. Passearemos por suas animadas ruas,
a Kurfürstendamm, popularmente conhe-
cida como Ku-damm, repleta de cafés, ten-
das e discotecas. Tempo livre para almoçar.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Pela
tarde sugerimos uma visita opcional a ilha
dos museus, onde se encontram importan-
tes obras de arte, com visita e entrada ao
museu de Pergamo e ao museu Egípcio,
muito famoso por seus tesouros. (Visita a
ilha dos museus incluida no Pacote Plus
P+). Alojamento.

5º DIA - SEG. - BERLIM
Café da manhã e saída até a vizinha cidade
de Potsdam, capital de Brandemburgo e an-
tiga residência dos reis de Prusia, onde entre
outros se sobre sai o famoso palácio de San-
souci. Pela tarde, tempo livre em Berlim para
seguir conhecendo esta impressionante ci-
dade. Alojamento.

6º DIA - TER. -  BERLIM / DRESDEN
/ NUREMBERG (498kms)
Café da manhã e saída até a bela cidade
de Dresden, onde faremos uma visita pa-
norâmica pelos terraços de Elba, a ponte
Augusto, o conjunto de palácio Imperial e
a catedral. (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Pela tarde, seguiremos nossa rota
até chegar a Nuremberg, onde poderemos
conhecer esta charmosa cidade. Aloja-
mento.

7º DIA - QUA. - NUREMBERG /
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL /
STUTTGART “ROTA ROMÂNTICA”
(278kms)
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos
um passeio panorâmico pelo centro antigo
desta cidade medieval. Continuamos nos di-
rigindo até uma das jóias do País dos Fran-
cos, a romântica Rothemberg, conhecida por
seus edifícios de madeira e suas fábricas de
brinquedo. Tempo livre para almoçar. (Al-
moço incluido no Pacote Plus P+), tempo
livre para passear pelo centro histórico. Se-
guiremos nossa viagem até Dinkesbühel, pe-
quena cidade considerada como um dos
centros medievais mais conservado de toda
Alemanha. Finalizaremos nosso dia em
Stuttgart. Alojamento.

8º DIA - QUI. - STUTTGART / LAGO
CONSTANÇA / MUNIQUE 
(403kms)
Café da manhã e saída até o Lago Cons-
tança, maior lago continental da Alemanha.

1º DIA - QUI. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SEX. - FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O ho-
rizonte urbano de Frankfurt, que é a marca
moderna desta metrópole econômica lhe dá
boas vindas na chegada à cidade. Pela tarde
teremos a ocasião de jantar e degustar ricos
pratos típicos alemães. (Jantar incluido no
Pacote Plus P+). Alojamento.

3º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLIM (558kms)
Café da manhã e saída para fazer um pas-
seio panorâmico da cidade de Frankfurt,
passando por sua catedral, o Römerberg, a
prefeitura Römer, a igreja de Paulskirche, a
casa de Goethe e a antiga Ópera. Saída até
Erfurt, a cidade das Agujas, que se ergue
pela magnífica paisagem de sua catedral e
a igreja de São Severo. Tempo livre para
passear por seu centro histórico. (Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Pela tarde
continuamos nossa rota até Berlim. Aloja-
mento.

Para os passageiros iniciando 
serviço em Berlim: chegada e tras-
lado ao hotel. Dia livre. Alojamento.

4º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade, passando por seus monu-
mentos: a porta de Brandenburgo, a igreja
Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag
e os restos do famoso muro de Berlim, que
é famoso por seus museus e galerias de

Pacote Plus (P+)

• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Dresden
• Almoço em Rothemburg

• Almoço em Lago Constança
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Visita ao castelo de Neuschwanstein

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 É uma zona com grande reivindicação turís-
tica pelo seu entorno natural e pelas aldeias
que as rodeiam, um valioso patrimônio cul-
tura. (Almoço incluido no Pacote Plus P+).
Pela tarde continuamos nossa rota até che-
gar à Munique. Alojamento. 

9º DIA - SEX. - MUNIQUE  / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos a
visita da cidade com seu monastério Theati-
ner, o Maximilianeum, sede do parlamento
Bávaro, a catedral, a torre de Pedro, a Ma-
rienplatz, a praça da prefeitura que em cuja
torre se toca um badalado sino. Tarde livre.
Saída para realizar uma visita opcional ao
castelo de Neuschwanstein, uma paisagem
sonhadora, com colinas e rodeada de altas
montanhas, foi construído por Luis II de Ba-
viera, conhecido como Rei Louco, onde o
Walt Disney se inspiro para criar o castelo da
Bela Adormecida.  (Almoço em Fussen e vi-
sita ao castelo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento.

10º DIA - SÁB. - MUNIQUE
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de
regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Frankfurt 
Berlim
Nuremberg
Stuttgart
Munique 

Leonardo Royal (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

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

A FRANKFURT: QUINTAS
2015

Categoria Superior

Abril 23 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 20
Setembro 10 / Outubro 15
Sup. Habitação Individual

1.095
1.035
1.115

300

Categoria Superior

Tour 10 dias: Frankfurt / Munique

• Traslados de chegada e saída, aeroporto / hotel e vice-versa.
• Alojamento e café da manhã durante todo o tour em hotéis de primeira categoria.
• Transporte em ônibus de turismo estilo europeu com guia durante todo o tour.
• Visitas de Frankfurt, Berlim, Dresden, Nuremberg e Munique.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Alemanha Mágica

10 DIAS: FRANKFURT / MUNIQUE: 275€ INCLUE 7 REFEIÇÕES E 2 VISITAS

9 DIAS: BERLIM / MUNIQUE: 220€ INCLUE 5 REFEIÇÕES E 2 VISITAS

Frankfurt

Erfurt

Berlín

Dresde

Munique

Lago Constanza

Stuttgart

Nuremberg

Berlín

desde

985€

9 ou 10 DIAS

Abril 24 / Junho 26
Julho 03 / Agosto 21
Setembro 11 / Outubro 16
Sup. Habitação Individual

1.050
985

1.070
255

Categoria Superior

Tour 9 dias: Berlim / Munique

Dresden
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1º DIA - SÁB - BRASIL
Apresentação no aeroporto internacional
para embarque com destino à Londres.

2º DIA - DOM. - LONDRES
Recepção no aeroporto Heathrow e tras-
lado ao hotel. Dia livre para conhecer a ci-
dade e passear pelo centro comercial desta
grande cidade. Alojamento.

3º DIA - SEG. - LONDRES
Café da manhã buffet. Saída para visitar à
cidade percorrendo suas principais aveni-
das e monumentos: Picadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Wes-
tminster, finalizando no Palácio de Bucking-
han para assistirmos a troca de guarda (se
possível). Tarde livre. Alojamento.

4º DIA - TER. - LONDRES / PARIS
pelo EUROTUNNEL
Café da manhã buffet. Saída até Folkes-
tone, onde o ônibus sairá em trem para cru-
zar o Canal da Mancha pelo Eurotunel.
Chegada a Calais e continuação a Paris
pela rodovia, onde chegaremos no meio da
tarde. No final da tarde saída para realizar
um passeio por Paris Iluminada, e teremos
a oportunidade de realizar um passeio de
barco pelo Sena a bordo de um dos po-

Pacote Plus (P+)

• Almoço em um Bistro de Paris
• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Dresden
• Almoço em Rothemburg

• Almoço em Lago Constança
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio em barco pelo Sena
• Visita a ilha dos museos em Berlim
• Visita ao castelo de Neuschwanstein

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 pulares “bateaux mouche”*(incluído no
pacote plus) . Alojamento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Paris: Recepção no aeroporto
e traslado ao hotel. Alojamento. No final da
tarde saída para realizar um passeio por
Paris Iluminada, e teremos a oportunidade
de realizar um passeio de barco pelo Sena
a bordo de um dos populares “bateaux
mouche”*(incluído no pacote plus). Alo-
jamento.

5º DIA - QUA. - PARIS
Café da manhã buffet. Pela manhã visita
a cidade incluindo suas principais aveni-
das e monumentos como: a Ile de la Cite,
Notre Dame, Arco do Triunfo, Campos Elí-
seos, Ópera, Inválidos e a Torre Eiffel, su-
bida ao 2º andar* (incluída no pacote
plus). Nossa visita termina com*almoço(
incluído no pacote plus). Pela tarde vi-
sita opcional à Versalles para visitar seu
belo palácio e seus famosos jardins. Alo-
jamento.

6º DIA - QUI. - PARIS
Café da manhã buffet. Destinaremos esse
dia para passear livremente pela cidade, por
suas avenidas e bulevares, ou conhecer o

Abril 
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

18, 25
09, 16, 23
06, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15
05, 12, 19, 26
03, 10

A LONDRES: SÁBADO
2015

• Alojamento e café da manhã durante todo o tour em hotéis da categoria selecionada. 

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.

• Guia acompanhante durante todo tour de Paris a Frankfurt.

• Traslados de chegada e saída, aeroporto / hotel / aeroporto.

• Visitas com guia falando espanhol.  

• Visita noturna de Paris.

• Visitas de Frankfurt, Berlim, Dresden, Nuremberg, Munique e Heidelberg. 

• Transporte em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry).

• Passeio pelo rio Reno (de Abril à Outubro).

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Londres, Paris, Alemanha

Abril 
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

20, 27
11, 18, 25
08, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17
07, 14, 21, 28
05, 12

A PARIS: SEGUNDAS
2015

9 OU 11 DIAS: LONDRES OU PARIS / BERLIM: 200€ INCLUE 4 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

13 OU 15 DIAS: LONDRES OU PARIS / MUNIQUE: 345€ INCLUE 8 REFEIÇÕES E 4 VISITAS

Museu do Louvre para conhecer sua grande
coleção de arte. Para finalizar sugerimos as-
sistir a um espetáculo do Moulin Rouge ou
Lido. Alojamento.

7º DIA - SEX. - PARIS / O RENO /
FRANKFURT (670kms)  “Cruzeiro
pelo rio Reno”
Café da manhã buffet. Saída em direção a
região de Champagne, prosseguindo para
Alemanha para chegar às margens do
Reno, onde faremos um delicioso passeio-
cruzeiro embarcando em Boppard até St.
Goar para prosseguirmos com destino a
Frankfurt, passear pelo centro e aproveitar
para degustar um saboroso jantar*(in-
cluído no pacote plus). Alojamento nos ar-
redores de Frankfurt. 

8º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (558kms)
Café da manha buffet. Saída para um pas-
seio panorâmico da cidade de Frankfurt,
percorrendo a Catedral, o Romerberg, a
prefeitura Romer, a Catedral, igreja Pauls-
kirche e a casa de Goethe e a antiga Opera.
Saída até Erfurt, tempo livre para passear
pelo seu centro histórico almoço*(incluído
no pacote plus). Pela tarde continuação a
Berlim. Alojamento.

Frankfurt

Munique
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Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constança / Neuschwanstein
/ Munique.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Londres

Paris

Frankfurt 
Berlim
Nuremberg
Stuttgart
Munique 

Park Plaza Riverbank / Dorsett
hotel (P)
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Leonardo Royal / Nh Moerfelden (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)

Categoria Superior

9º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita pa-
norâmica, percorrendo a Porta de Branden-
burgo, a Igreja Memorial do Kaiser
Guilherme, o Reischstang, e os restos do fa-
moso muro. Berlim é famosa também por
seus museus e galerias de arte. Passearemos
por sua rua mais animada, a Kurfusten-
damm, conhecida como Kudamm, repleta
de cafés, lojas e discotecas. Tempo livre para
almoço*(incluído no pacote plus). À tarde
sugerimos visita opcional a Ilha dos Museus
onde se encontram importantes obras de
arte, conheceremos o Museu Pergamo e o
Museu Egípcio provavelmente os mais fa-
mosos*(visitas incluídas no pacote plus).
Alojamento.

10º DIA - SEG. - BERLIM
Café da manhã e saída até a vizinha cidade
de Potsdam, capital de Brandemburgo e an-
tiga residência dos reis de Prusia, onde entre
outros se sobre sai o famoso palácio de San-
souci. Pela tarde, tempo livre em Berlim para
seguir conhecendo esta impressionante ci-
dade. Alojamento.

11º DIA - TER. - BERLIM / DRES-
DEN / NUREMBERG (498kms)
Café da manhã e saída até a bela cidade

Londres

de Dresden, onde faremos uma visita pa-
norâmica pelos terraços de Elba, a ponte
Augusto, o conjunto de palácio Imperial e
a catedral. (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Pela tarde, seguiremos nossa rota
até chegar a Nuremberg, onde poderemos
conhecer esta charmosa cidade. Aloja-
mento.

Para os passageiros terminando
serviços em Berlim: café da manhã e
tempo livre até traslado ao aeroporto para
embarcar em vôo de regresso.

12º DIA - QUA. - NUREMBERG /
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL
/ STUTTGART “ROTA ROMÂN-
TICA” (278kms)
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos
um passeio panorâmico pelo centro antigo
desta cidade medieval. Continuamos nos di-
rigindo até uma das jóias do País dos Fran-
cos, a romântica Rothemberg, conhecida por
seus edifícios de madeira e suas fábricas de
brinquedo. Tempo livre para almoçar. (Al-
moço incluido no Pacote Plus P+), tempo
livre para passear pelo centro histórico. Se-
guiremos nossa viagem até Dinkesbühel, pe-
quena cidade considerada como um dos
centros medievais mais conservado de toda

Alemanha. Finalizaremos nosso dia em
Stuttgart. Alojamento.

13º DIA - QUI. - STUTTGART /
LAGO CONSTANÇA / MUNIQUE
(403kms)
Café da manhã e saída até o Lago Cons-
tança, maior lago continental da Alemanha.
É uma zona com grande reivindicação turís-
tica pelo seu entorno natural e pelas aldeias
que as rodeiam, um valioso patrimônio cul-
tura. (Almoço incluido no Pacote Plus P+).
Pela tarde continuamos nossa rota até che-
gar à Munique. Alojamento. 

14º DIA - SEX. - MUNIQUE  /
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos a
visita da cidade com seu monastério Theati-
ner, o Maximilianeum, sede do parlamento
Bávaro, a catedral, a torre de Pedro, a Ma-
rienplatz, a praça da prefeitura que em cuja
torre se toca um badalado sino. Tarde livre.
Saída para realizar uma visita opcional ao
castelo de Neuschwanstein, uma paisagem
sonhadora, com colinas e rodeada de altas
montanhas, foi construído por Luis II de Ba-
viera, conhecido como Rei Louco, onde o
Walt Disney se inspiro para criar o castelo da
Bela Adormecida.  (Almoço em Fussen e vi-

sita ao castelo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento.

15º DIA - SÁB. - MUNIQUE
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de
regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Dresden

Heidelberg

París

Londres

Frankfurt

Berlín

Dresden

Munique

Nuremberg

Lago Constanza

Stuttgart

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Abril 20 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Setembro 07 / Outubro 12
Supl. Hab. Individual

1.080
990

1.125
405

Categoria Superior

Tour 9 dias: Paris / Berlim

Abril 20 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Setembro 07 / Outubro 12
Supl. Hab. Individual

1.485
1.360
1.515

550

Categoria Superior

Tour 13 dias: Paris / Munique

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Abril 18 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Setembro 05 / Outubro 10
Supl. Hab. Individual

1.595
1.490
1.630

550

Tour 11 dias: Londres / Berlim

Abril 18 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Setembro 05 / Outubro 10
Supl. Hab. Individual

1.990
1.865
2.020

695

Categoria Superior

Tour 15 dias: Londres / Munique

Erfurt

desde

990€

9, 11, 13 ou 15 DIAS

Berlín

Categoria Superior
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Visitando: Munique / Neuschwanstein / Salzburgo / Viena / Innsbruck / Lucerna / Interlaken / Friburgo / Berna / Zurique / Frankfurt.

5º DIA - DOM. -  VIENA 
Café da manhã. Saída para fazer nosso pas-
seio pela cidade. Ao lago dos Rings pode-
remos admirar seus suntosos edifícios como
o museu das artes aplicadas, a ópera, os
museus de belas artes e ciências, o parla-
mento, a prefeitura, até chegarmos no pa-
lácio de Schönbrunn, antiga residência da
família imperial. Ao terminar nossa visita,
tempo livre para almoçar. (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Tarde livre. No final da
tarde, saída para assistir opcionalmente um
espetáculo de valsas vienenses. (Espetá-
culo incluido no Pacote Plus P+). Aloja-
mento.

6º DIA - SEG. - VIENA / 
INNSBRUCK (476kms) 
Café da manhã e saída até Innsbruck, ci-
dade enclavada entre montanhas e uma
das mais bela da Áustria. Tempo livre para
almoçar. Visitaremos o espetacular trampo-
lim de saltos de esqui de Bergisel, continua-
mos com a visita da cidade e veremos entre
outros: o centro antigo, o palácio Imperial,
o Arco do Triunfo, a catedral, etc. Pela noite
saída para assistir opcionalmente um espe-
táculo de folclore típico tiroles com bailes,
cantos e música. (Espetáculo incluido no
Pacote Plus P+). Alojamento em Thaur ou
Gotzens, pequenas populações do Tirol
perto à Innsbruck.

7º DIA - TER. -  INNSBRUCK / 
LUCERNA  (318kms) 
Café da manhã. Saída até Lucerna. Cidade
situada nas margens do lago dos Quatro
Cantões e conservou suas edificações, pra-
ças e pequenas ruas como eram nos tem-
pos medievais. Tarde livre na qual
aconselhamos visitar opcionalmente o
monte Titlis e para se encantar com paisa-
gens gláciais de suas neves eternas. Jantar
e alojamento em Weggis, pequeno povoado
vizinho a Lucerna.  (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+).

8º DIA - QUA. - LUCERNA / IN-
TERLAKEN / FRIBURGO(480kms) 
Café da manhã. Saída até Interlaken belís-

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Almoço em Salzburgo
• Almoço em Viena
• Jantar em Weggis
• Jantar em Friburgo

• Almoço em Heidelberg  
• Visita ao castelo de Neuschwanstein
• Espetáculo de Valsas Vieneses 
• Espetáculo Folclore Tirolés 

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 sima cidade Suiça localizada entre os lagos
Thun e Brienz e dominada por 3 colossos
de pedra, os montes Eiger, Monch e Jung-
frau que alcançou fama por sua impressio-
nante paisagem. Tempo livre. Pela tarde
continuação da viagem até Friburgo. (Jan-
tar incluido no Pacote Plus P+).

9º DIA - QUI. - FRIBURGO /
BERNA / ZURIQUE (160kms) 
Café da manhã. Saída até Berna. Manhã
livre nesta cidade que é a capital da Con-
federeção Helvética, considerada como
uma das cidades mais bem conservadas
da Europa. No seu centro histórico pode-
remos admirar a fonte de Zahringen, o
carrilhão, etc. Tempo livre para almoço.
Pela tarde continuação até Zurique, onde
poderemos passear Bahnhofstrasse, a rua
comercial mais importante da cidade. Alo-
jamento.

10º DIA - SEX. - ZURIQUE / 
FRANKFURT (415kms) 
Café da manhã e saída até Heidelberg. Na
chegada, visita desta linda cidade situada
no vale do rio Neckar e famosa pelo seu
centro histórico, com a praça do mercado, a
antiga ponte, o castelo e a prefeitura. Tempo
livre para almoçar. (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Pela tarde continuação até
Frankfurt onde faremos um tour orientativo.
Alojamento.

Para os passageiros terminando
serviços em Zurique: café da manhã

e tempo livre. Traslado ao aeroporto para
embarque em vôo de regresso.

11º DIA - SÁB. - FRANKFURT 
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de
regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Munique
Viena
Innsbruck

Lucerna-Weggis
Friburgo
Zurique
Frankfurt

Tryp Munchen City Center (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Stangl Thaur / Edelweiss Got-
zens (PM)
Hotel Rössli (P)
Nh Friburg (P)
Holiday Inn Messe (P)
Leonardo Royal (P)

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

29
06, 20, 27
03, 17
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
16, 23, 30
07, 14, 21

A MUNIQUE: QUARTAS
2015

Categoria Superior

Abril 29 / Julho 01
Julho 08 / Agosto 26
Setembro 16 / Outubro 21
Sup. Hab. Individual

1.260
1.210
1.280

415

Categoria Superior

Tour 11 dias: Munique / Frankfurt 

Abril 29 / Julho 01
Julho 08 / Agosto 26
Setembro 16 / Outubro 21
Sup. Hab. Individual

1.210
1.160
1.230

370

Categoria Superior

Tour 10 dias: Munique / Zurique

• Traslados de chegada e saída, aeroporto / hotel / aeroporto.
• Alojamento e café da manhã durante todo o tour nos hotéis da primeira categoria.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu com guia acompanhante durante o percurso.
• Visitas indicadas no itinerário.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

11 DIAS: MUNIQUE / FRANKFURT: 260€ INCLUE 6 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

10 DIAS: MUNIQUE / ZURIQUE: 230€ INCLUE 5 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

desde

1.160€

10 ou 11 DIAS

1º DIA - QUA. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - QUI. - MUNIQUE
Chegada e traslado do aeroporto ao hotel.
Restante do dia livre para tomar contato
com a cidade. Alojamento.

3º DIA - SEX. - MUNIQUE / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos
a visita da cidade com seu monastério
Theatiner, o Maximilianeum, sede do par-
lamento Bávaro, a catedral, a torre de
Pedro, a Marienplatz, a praça da prefei-
tura que em cuja torre se toca um bada-
lado sino. Tarde livre. Saída para realizar
uma visita opcional ao castelo de Neus-
chwanstein, uma paisagem sonhadora,
com colinas e rodeada de altas monta-
nhas, foi construído por Luis II de Baviera,
conhecido como Rei Louco, onde o Walt
Disney se inspiro para criar o castelo da
Bela Adormecida.  (Almoço em Fussen e
visita ao castelo incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

4º DIA - SÁB. - MUNIQUE / 
SALZBURGO / VIENA (440kms)
Café da manhã. Saída até Salzburgo, ci-
dade natal de Mozart, onde passaremos
pelas ruas do centro antigo, protegidas
por uma gigante fortaleza, passando pela
catedral, a Residência, a praça de Mozart
e a praça do mercado, até chegar à Ge-
treidegasse, famosa rua comercial. Tempo
livre para almoçar. (Almoço incluido no
Pacote Plus P+). Continuamos até Viena
e na chegada te ensinaram caminho até
o hotel. Alojamento.

Frankfurt

Munique

Salzburgo

Lucerna
Innsbruck

Viena

Friburgo

Zurique

Alemanha, Áustria e Suíça
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Visitando: Visitando: Munique / Neuschwanstein / Salzburgo / Viena / Innsbruck / Lucerna / Interlaken / Friburgo / Berna / Zurique / Basel / París.

Para os passageiros iniciando 
serviços em Viena: chegada e traslado
ao hotel. Dia livre. Alojamento.

5º DIA - DOM. -  VIENA 
Café da manhã. Saída para fazer nosso pas-
seio pela cidade. Ao lago dos Rings pode-
remos admirar seus suntosos edifícios como
o museu das artes aplicadas, a ópera, os
museus de belas artes e ciências, o parla-
mento, a prefeitura, até chegarmos no pa-
lácio de Schönbrunn, antiga residência da
família imperial. Ao terminar nossa visita,
tempo livre para almoçar. (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Tarde livre. No final da
tarde, saída para assistir opcionalmente um
espetáculo de valsas vienenses. (Espetá-
culo incluido no Pacote Plus P+). Aloja-
mento.

6º DIA - SEG. - VIENA / 
INNSBRUCK (476kms) 
Café da manhã e saída até Innsbruck, ci-
dade enclavada entre montanhas e uma
das mais bela da Áustria. Tempo livre para
almoçar. Visitaremos o espetacular trampo-
lim de saltos de esqui de Bergisel, continua-
mos com a visita da cidade e veremos entre
outros: o centro antigo, o palácio Imperial,
o Arco do Triunfo, a catedral, etc. Pela noite
saída para assistir opcionalmente um espe-
táculo de folclore típico tiroles com bailes,
cantos e música. (Espetáculo incluido no
Pacote Plus P+). Alojamento em Thaur ou
Gotzens, pequenas populações do Tirol
perto à Innsbruck.

7º DIA - TER. -  INNSBRUCK / 
LUCERNA  (318kms) 
Café da manhã. Saída até Lucerna. Cidade
situada nas margens do lago dos Quatro
Cantões e conservou suas edificações, pra-
ças e pequenas ruas como eram nos tem-
pos medievais. Tarde livre na qual
aconselhamos visitar opcionalmente o
monte Titlis e para se encantar com paisa-
gens gláciais de suas neves eternas. Jantar
e alojamento em Weggis, pequeno povoado
vizinho a Lucerna.  (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+).

8º DIA - QUA. - LUCERNA / 
INTERLAKEN / FRIBURGO 
(480kms) 
Café da manhã. Saída até Interlaken belís-
sima cidade Suiça localizada entre os lagos
Thun e Brienz e dominada por 3 colossos
de pedra, os montes Eiger, Monch e Jung-

O tour inclui

frau que alcançou fama por sua impressio-
nante paisagem. Tempo livre. Pela tarde
continuação da viagem até Friburgo. (Jan-
tar incluido no Pacote Plus P+).

9º DIA - QUI. - FRIBURGO /
BERNA / ZURIQUE (160kms) 
Café da manhã. Saída até Berna. Manhã
livre nesta cidade que é a capital da Con-
federeção Helvética, considerada como
uma das cidades mais bem conservadas
da Europa. No seu centro histórico pode-
remos admirar a fonte de Zahringen, o
carrilhão, etc. Tempo livre para almoço.
Pela tarde continuação até Zurique, onde
poderemos passear Bahnhofstrasse, a rua
comercial mais importante da cidade. Alo-
jamento.

10º DIA - SEX. - ZURIQUE / BASEL
/ PARIS (610kms)
Café da manhã e saída até a Basilea, cidade
fronteira entre Alemanha, Suiça e França.
Continuação da viagem até Paris, onde che-
garemos no final da tarde. Esta noite pode-
remos participar, opcionalmente, de uma
visita a cidade iluminada e um passeio pelo
rio Sena em popular Bateaux Mouche. (Visita
e passeio em barco incluidos no Pacote Plus
P+). Alojamento.

11º DIA - SÁB. - PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar um pas-
seio pela cidade, suas principais avenidas e
monumentos como, a ilha de Cité, Notre
Dame, o Arco do Triunfo, o Campos Elíseos,
os Inválidos, a Ópera e Torre Eiffel, tendo a
oportunidade de subir, opcionalmente, para
desfrutar de uma bela panorâmica. Tarde
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a
Versalles, para visitar seu belo palácio e
seus famosos jardins e talvez terminando

por assistir, opcionalmente, ao espetáculo
do Molino Rojo ou o Lido. Alojamento.

12º DIA - DOM. - PARIS
Café da manhã. Destinaremos este dia à
andar livremente pela cidade, seus passeios
e boulevares, e talvez entrarmos ao museu
do Louvre. Alojamento.

Día 13º (Lunes) PARÍS
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de
regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

• Traslados de chegada e saída, aeroporto / hotel / aeroporto.
• Alojamento e café da manhã  durante todo o tour em hotéis da primeira categoria.
• Transporte em ônibus de turismo estilo europeu com guia acompanhante durante todo tour.
• Visitas indicadas no itinerário.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

desde

1.235€

11 ou 13 DIAS

1º DIA - QUA. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - QUI. - MUNIQUE
Chegada e traslado do aeroporto ao hotel.
Restante do dia livre para tomar contato
com a cidade. Alojamento.

3º DIA - SEX. - MUNIQUE / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos a
visita da cidade com seu monastério Theati-
ner, o Maximilianeum, sede do parlamento
Bávaro, a catedral, a torre de Pedro, a Ma-
rienplatz, a praça da prefeitura que em cuja
torre se toca um badalado sino. Tarde livre.
Saída para realizar uma visita opcional ao
castelo de Neuschwanstein, uma paisagem
sonhadora, com colinas e rodeada de altas
montanhas, foi construído por Luis II de Ba-
viera, conhecido como Rei Louco, onde o
Walt Disney se inspiro para criar o castelo da
Bela Adormecida.  (Almoço em Fussen e vi-
sita ao castelo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento.

4º DIA - SÁB. - MUNIQUE / 
SALZBURGO / VIENA (440kms)
Café da manhã. Saída até Salzburgo, cidade
natal de Mozart, onde passaremos pelas
ruas do centro antigo, protegidas por uma
gigante fortaleza, passando pela catedral, a
Residência, a praça de Mozart e a praça do
mercado, até chegar à Getreidegasse, fa-
mosa rua comercial. Tempo livre para almo-
çar. (Almoço incluido no Pacote Plus P+).
Continuamos até Viena e na chegada te en-
sinaram caminho até o hotel. Alojamento.

Alemanha, Áustria, Suiça e Paris

París

Munique

Salzburgo

Lucerna
Innsbruck

Viena

Zurique

Saídas 2015 / 2016

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01, 08, 22, 29
05, 19
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
18, 25
02, 09, 16, 23

A VIENA: SEXTAS
2015

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

29
06, 20, 27
03, 17
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
16, 23, 30
07, 14, 21

A MUNIQUE: QUARTAS
2015

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Almoço em Salzburgo
• Almoço em Viena
• Jantar em Weggis
• Jantar em Friburgo

• Visita ao castelo de Neuschwanstein
• Espetáculo de Valsas Vienenses 
• Espetáculo Folclore Tirolés 
• Visita e passeio em barco em Paris

13 DIAS: MUNIQUE / PARIS: 275€ INCLUE 5 REFEIÇÕES E 4 VISITAS

11 DIAS: VIENA / PARIS: 230€ INCLUE 3 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

Munique
Viena
Innsbruck

Lucerna-Weggis
Friburgo
Zurique
Paris

Tryp Munchen City Center (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Stangl Thaur / Edelweiss Got-
zens (PM)
Hotel Rössli (P)
Nh Friburg (P)
Holiday Inn Messe (P)
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria Superior

Maio 01 / Julho 03
Julho 10 / Agosto 28
Setembro 18 / Outubro 23
Sup. Hab. Individual

1.290
1.235
1.310

480

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Superior

Tour 11 dias: Viena / Paris 

Abril 29 / Julho 01
Julho 08 / Agosto 26
Setembro 16 / Outubro 21
Sup. Hab. Individual

1.495
1.450
1.520

560

Categoria Superior

Tour 13 dias: Munique / Paris 
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Suíça Espetacular

Lausanne

8 DIAS

desde

1.695€

Visitando: Genebra, Lausanne, Zermatt, Interlaken, Lucerna, Zurich, Shaffhause, Cataratas Rio Reno, Berna, Montreux, Trem Golden Pass, Genebra.

vilhosa vista frente ao monte Cervino,
Monte Rosa e ao Pico Dufor, o mas alto
dos alpes suíços. Retorno a Tasch e conti-
nuação a Interlaken. Jantar e alojamento
na região de Interalken/Thun. 

4º DIA - QUA. - INTERLAKEN
Café da manhã. Dia Livre. Excursão opcio-
nal: Saída ao valle de Lauterbrunnen para
tomar o trem a montanha ''Kleine Schei-
degg'' a 2.000 metros de altitude, onde
teremos uma vista maravilhosa dos picos
Monch, Eiger e Jungfrau. Continuando o
trem a Grindewald, uma população pito-
resca e rodeada  de um panorama alpino
espetacular. Tempo livre em Grindewald.
Retorno ao hotel na regiao de Interlaken.
Jantar e alojamento. 

5º DIA - QUI. - INTERLAKEN / 
LUCERNA/ ZURICH
Café da manhã. Saída a Lucerna  para rea-
liza uma visita panorâmica da cidade com
guia local. Esta cidade esta situada próximo
ao lago dos Quatro Cantos e seus grandes
edfícios, praças e ruas como nos tempos
medievais. Tempo livre na cidade que é con-
siderada uma das mais bonitas da Suiça.
Continuação a Zurich, onde faremos uma
visita panorâmica da cidade com guia local,
destacando a Bahnhofstrasse a colina Lin-
denhof, também veremos o velho bairro de
marinheiros e pescadores ''Schippe'', e a
ponte mais antiga de zurich ''Rathaus-
Brucke'' onde se encontra a prefeitura. Jan-
tar e alojamento em Zurich.

1º DIA - DOM. - GENEBRA / 
CHEGADA
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

2º DIA - SEG. - GENEBRA / 
LAUSANNE/ ZERMATT
Café da manhã. Saida a Lausanne onde vi-
sitarao a cidade com guia local. A cidade
que é sede do comite olímpico internacio-
nal, onde se destaca o Museo Olimpico, a
Catedral Gotica, Palacio de Rumine. Al-
moço. Opcional: possibilidade de visitar o
castelo de Chillón próximo a Montreal a
relha do lago leman, um dos monumentos
mais belos da Suiça. Jantar e alojamento na
região de Zermatt.

3º DIA - TER. - ZERMATT / INTER-
LAKEN
Café da manhã. Saída a Tasch para pegar
o trem a Zermatt esta famosa cidade aplina
que se encontra ao pé do monte Cervino o
''Mattherhorn'', conhecida por suas esta-
ções de esqui e onde esta proibido o uso
de automoveis. Tempo Livre neste local a
população em construções típicas de ma-
deira. Opcional: possibilidade de subir a
Gornergrat a 3.089 metros com a mara-

Saídas 2015 6º DIA - SEX. - ZURICH / 
SCHAFFHAUSEN / CATARATAS
DO RENO / BERNA
Café da manhã. Saída a Shaffhausen onde
faremos um passeio de barco para contem-
plar as cataratas do Rio Reno, cuja cascata é
a mais bonita. Continuando desde Berna e
almoço. A tarde, visita em Berna que é a ca-
pital da Confederação Helvética, considerada
como uma das cidades mais conservadas da
Europa. Realizaremos uma visita panorâmica
ao centro histórico destacando: a fonte Zah-
ringen. Jantar e alojamento em Berna.

7º DIA - SÁB. - BERNA / 
MONTREUX / TREM GOLDEN
PASS / GENEBRA
Café da manhã. Saída a Genebra via Mont-
bovon. Tomaremos o trem ''Golden Pass''
que nos levara de Montbovon a Montreux,
passando pelas paisagens doa alpes suíços.
Almoço na região de Montreal. Continua-
ção a Genebra e visita panorâmica da ci-
dade com guia local. Genebra é a sede
central das nações unidas e conseva se uma
interessante Catedral Gotica de Sao Pedro,
o monumento, a praça de Four, e a prefei-
tura. Jantar e alojamento em Genebra.

8º DIA - DOM. - GENEBRA
Café da manhã buffet no hotel. Na hora
apropriada traslado ao aeroporto de Gene-
bra FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser des-
ocupados até as 10h.

Junho
Julho
Agosto
Setembro

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A GENEBRA: DOMINGOS
2015

O Tour Inclui:

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.

• Alojamento e café da manha buffet em hotéis indicados ou similares.

• 3 almoços e 6 jantares nos hotéis.

• Transporte em ônibus de turismo (padrão europeu).

• Guia acompanhante durante todo o percurso em ônibus.

• Visitas em Lucerna, Genebra, Berna, Zurich e Laussane.

• Entradas e outros serviços incluídos: Trem da montanha Tasch-Zermatt

(ida e volta) // Bilhete do trem "Golden Pass" Montbovon-Montreaux //

SchafFhausen: passeio em barco nas cataratas do Rio Reno.

• Assistência de viagem Mapaplus.

Em apto duplo
Sup. Hab. Individual

1.695
540

Hotéis Previstos 
ou Similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 8 Dias: Genebra / Genebra

Genebra

Zermatt / Sion 
(região)    

Interlaken / 
Thun (região) 

Zurique

Berna

Holiday inn Thoiry (P) / Crown
Plaza (P)/ NH Geneva Airport (P)
TTäscherhof/Täsch (TS) / Wel-
come Tasch (TS) / City Tasch
(TS)
Carlton Europe (TS) / City hotel
Oberland/ Interlaken (TS) / Ho-
liday Thun (TS)
Dorint (P) / Holiday Inn Zürich
Messe (P) / Renaissance (P)
Ambassador (P) / Bristol (P) /
Baren (P) / Novotel (P)

*Viagem sujeita a condições especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

Zurich

Lucerna

Interlaken

Zermat

Montreux

Berna

Ginebra

Zermatt

Nota: 
Por razões meteorologias ou operativas o
programa poderá ser realizado no sentido
inverso. O Itinerário poderá também sofrer
alterações, porem o conteúdo do programa,
visitas e entradas sempre será respeitado.  
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*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.

Visitando: Viena / Região dos Lagos / Salzburgo / Cascadas Krimml / Castelo Tratzberg / Tirol / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirh / Wattens / Munique.

medieval, passando por uma das pontes
sobre o rio Salzach, chegamos a rua Getrei-
degasse, a mais conhecida de Salzburgo,
onde se encontra a casa de Mozart, a praça
do mercado e a catedral. Jantar e aloja-
mento.

4º DIA - QUA. - SALZBURGO /
CACHOEIRAS DE KRIMML / 
CASTELO TRATZBERG - TIROL
Café da manhã. Saída até Krimml. Chegada
as cachoeiras (recomendamos levar calça-
dos cômodos) para desfrutar de um agráda-
vel passeio que nos levará conhecer as
cataratas mais importantes do Tirol. Al-
moço. Posteriormente continuamos até o
Castelo de Tratzberg. Subida e descida em
mini-trem para visitar o castelo de estilo gó-
tico, um dos mais belos da Europa. Saida até
nosso hotel nas aproximidades de In-
nsbruck. Chegada, jantar e alojamento.

5º DIA - QUI. - TIROL / 
INNSBRUCK / TIROL
Café da manhã. Saída para visitar o espe-
tacular estádio de saltos de esqui de Bergi-
sel. Continuação, visita panorâmica da
capital de Tirol, uma das cidades mais ideo-
lógicas da Europa, cravada no coração dos
Alpes, cobiçada por impérios e repúblicas ao
longo de sua história. Destaca-se seu centro
antigo de ruas estreitas, o tejadillo de ouro
e o Arco do Triunfo. Visitaremos o Palácio Im-
perial, Hofburg de Innsbruck. Almoço. A con-
tinução, subiremos no funicular até o
Congress da montanha “Seegrube” a 1905
metros de altitude para desfrutar de uma im-
pressionante vista panorâmica. Jantar. Pela
noite, opcionalmente, poderão assistir a um
espetáculo tiroles. Alojamento.

6º DIA - SEX. -   TIROL / SCHWAZ
/ LAGO ACHENKIRH / WATTENS
(SWAROVSKI) / TIROL
Café da manhã. Saída até a cidade de
Schwaz. Visita da cidade das minas sal. Visita
do Monastério Franciscano, com sua igreja e
seu claustro, decorados com frescor do sé-
culo XVI, que representa a Paixão de Cristo.
A continuação, saímos em rota até o Lago
Achensee, o maior lago do Tirol. Passeio em
barco de Achenkirch até Pertisau. Almoço.
Saída até Wattens a poucos kilometros de
Innsbruck, para conhecer o mundo de cristal
de Swarovski. Desde, até mais de 10 anos
“Os Mundos de Cristal” de Swarovski atrai

(Sábado) Extensão opcional para
passageiros que se incorporar a este tour
iniciando sua viagem com programa A
Pequena Gira Europeia desde Lon-
dres ou Paris e conectando com este
circuito em Viena (Pág. 110 e 111). Soli-
cite o preço para está extensão.

1º DIA - DOM. - VIENA
Traslado ao hotel e alojamento. Tempo livre
para tomar um primeiro contato com a ci-
dade. Jantar.

2º DIA - SEG. - VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade. Começaremos com a Av. Ringstrasse,
com seus belos edifícios históricos. Veremos
a Ópera, os museus de Belas Artes e Ciên-
cias Naturais, a Porta dos Heróis, o Parla-
mento, a Prefeitura, a Universidade, o
Teatro Nacional, a Igreja Votiva e a Catedral
de São Esteban. Seguiremos até o canal de
Danúbio, onde visitaremos a obra do fa-
moso pintor e arquiteto Friedensreich Hun-
dertwasser, a casa de “Cien Aguas”.
Continuamos até o palácio barroco da Bel-
vedere, onde realizaremos uma breve pa-
rada em seus belos jardins. Almoço. Pela
tarde, continuamos com a visita do Palácio
de Schonbrunn, residência de verão da fa-
mília Imperial, conhecido como o Palácio de
Sis Emperatriz, onde admiraremos os apo-
sentos e salões. Visita do Museu de Carro-
zas no Palácio de Schonbrunn. Alojamento.

3º DIA - TER. -  VIENA / REGIÃO
DOS LAGOS / SALZBURGO
Café da tarde. Saída em ônibus até a re-
gião dos Lagos de Salzkammergut, com
uma das paisagens mais belas da Áustria,
com seus lagos de água cristalina. Desfru-
taremos de uma agradável parada no belo
povoado de St. Wolfgang. Almoço. Conti-
nuamos até Salzburgo. Chegada e visita pa-
norâmica da cidade para conhecer seus
princpais pontos, começando pelos jardins
do Palácio de Mirabell, onde podemos des-
frutar de uma preciosa vista da fortaleza

O tour inclui

Saídas 2015 milhões de visitantes, onde se pode admirar
todas as facetas e formas de um cristal. Pos-
teriormente regressamos a nosso hotel nas
proximidades de Innsbruck. Jantar e aloja-
mento.

7º DIA - SÁB. - TIROL /
EXCURSÃO AO CASTELO DE
NEWSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Saída em ônibus para rea-
lizar a visita de um dos castelos de Baviera
mais conhecidos do mundo. Chegada a Fus-
sen onde se encontra o Castelo de News-
chwanstein. Visita deste castelo construído
durante o reinado de Luis II de Baviera, co-
nhecido como o “Rei Louco” considerado
um dos castelos mais conhecidos do mundo,
o qual inspirou o Walt Disney a criar o castelo
da Bela Adormecida. Almoço. A continua-
ção, saída até Munique. Visita panorâmica
da capital de Baviera, conheceremos sua fa-
mosa Marienplatz, a praça da Prefeitura, seu
bonito Carrilón, a Torre do Velho Pedro e a
catedral. Alojamento.

8º DIA - DOM. - MUNIQUE
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de
regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

17, 31
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

A VIENA: DOMINGO
2015

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto.
• Alojamento e café da manhã em hotéis 3/4*, habitações duplas.
• 11 refeições (6 almoços em restaurantes e 5 jantares nos hotéis. (Sem bebidas).
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu segundo itinerário indicado.
• Excursões e visitas que se indicam no programa.
• Guias locais falando espanhol para as visitas de Viena, Salzburgo, Innsbruck e Munique.
• Entradas: Palácio Schönbrunn em Viena, Castelo de Tratzberg, Palácio Hofburg em Innsbruck, 

Estádio de saltos Bergisel, funicular até “Seegrube”, Igreja e claustro do convento 
franciscano em Schwaz, Castelo de Neuschwanstein.

• Guia acompanhante falando espanhol todo o tour.
• Seguro de viagem MAPAPLUS.

Áustria e Baviera

Preço em hab. dupla
Sup. Hab. Individual

1.125
350

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Tour 8 dias: Viena / Munique

Viena

Salzburgo
Tirol
Munique

Courtyard Mariott Messe 4* / 
Penta 4*
Amadeo Schaffenrath 4*
Edelweiss 3* / Stangl (Thaur) 3*
Nh Munchen Neue Messe 4* / Nh
Munchen Dornach 4*

Munique

Innsbruck

Viena

Salzburgo

Categoria Superior

Notas importantes: A orde, das visitas poderá ser va-
riado no destino, mantendo-se integro o programa.

Neuschwanstein Salzburgo

Munique

8 DIAS

desde
1.125€

TODO
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Visitando: Praga / Budapeste / Viena.

4º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguiremos
conhecer a fundo esta bela cidade. Possibili-
dade de realizar uma excursão opcional a Kar-
lovy Vary, famosa cidade balneária situada a
140kms de Praga, que conserva sua área vi-
toriana, com elegantes bulevares e parques.
(Visita e almoço incluidos no Pacote Plus
P+). Também recomendamos assistir opcio-
nalmente ao Teatro Negro. Alojamento. 

5º DIA - QUI. - PRAGA / 
BUDAPESTE (530  Kms) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com suas
belas ruas e a Porta de São Miguel, que é o
último vestígio que se conserva da antiga
muralha. Tempo livre na cidade antes de
prosseguir até a Húngria, para chegar a sua
bela capital, Budapeste, atravessando a pla-
nície do Danúbio, chegada ao hotel. Possibi-
lidade de jantar opcional, com pratos típicos
da cozinha Húngara. (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+). Alojamento.

6º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita a ci-
dade dividia pelo Danúbio, situando-se o lado
esquerdo a região de Buda, encontramos o
castelo da Ciudadela e o Bastião dos Pescado-
res, onde poderemos admirar magníficas vistas
da cidade. A direita se encontra a região de
Pest onde está situada a Prefeitura, Praça dos
Heróis, amplas avenidas e o centro comercial
da cidade. Tarde livre. Alojamento. Sugerimos
fazer um passeio de barco pelo rio Danúbio e
jantar com espetáculo folclore húngaro.

1º DIA - DOM. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SEG. - PRAGA 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para passear pelo seu centro histórico
e apreciar o ambiente desta cidade, uma
das mais belas da Europa. Alojamento.

3º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita pa-
norâmica da cidade, uma das mais belas da Eu-
ropa, conhecida como “cidade dourada”,
conheceremos a ponte Carlos com suas belas
estátuas e torres, a cidade antiga onde se en-
contra a torre da Prefeitura com o famoso e po-
pular relógio astronômico, a praça de São
Wenceslau, o bairro Mala Strana. Sugerimos
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Tarde
livre onde sugerimos realizar uma visita opcio-
nal ao Castelo de Praga. Alojamento. 

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste

• Jantar e espetáculo em Viena
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 7º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus com
destino a capital da Áustria, Viena. Chegada
no hotel. A tarde visita da cidade, avenida
Ringstrasse com seus edifícios históricos. Se-
guiremos para o canal do Danúbio, onde visi-
taremos a obra do famoso pintor e arquiteto
Friedensreich Hundertwasser. Continuação até
o Palácio barroco de Belvedere, onde faremos
um breve passeio por seus preciosos jardins.
Esta noite sugerimos jantar e assistir um es-
petáculo das Valsas Vienense e do folclore
austríaco. (Jantar e espetáculo incluidos
no Pacote Plus P+).

8º DIA - DOM. - VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histórico,
percorrendo os lugares por onde o Imperador
realizava seus passeios: a Ópera do Estado,
a Catedral de São Estevão, a rua comercial
mais luxuosa de Viena – o “Graben”. Che-
garemos ao “Hofburg” (Palácio Imperial) Fi-
nalizaremos nossa visita no Palácio de
Schonbrunn, residência de verão da família
imperial (entradas incluídas). (Visita incluida
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Alojamento.

9º DIA - SEG. - VIENA 
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de
regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Praga
Budapeste
Viena         

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)

Março 29 / Abril 12
Abril 19 / Junho 21
Junho 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Outubro 18
Outubro 25 / Março 20, 2016
Março 27 / Abril 03, 2016
Sup. Hab. Individual

780
775
695
775
655
785
365

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Confort

Praga
Budapeste
Viena         

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

Categoria Superior

Março 29 / Abril 12
Abril 19 / Junho 21
Junho 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Outubro 18
Outubro 25 / Março 20, 2016
Março 27 / Abril 03, 2016
Sup. Hab. Individual

885
855
795
855
755
860
425

Categoría Superior

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
06, 20, 27

A PRAGA: DOMINGO
2015 Categoria Confort

Tour 9 dias: Praga / Viena

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída do tour.

• Alojamento e café da manhã durante todo tour nos hotéis da categoria escolhida. 

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu. 

• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour.

• Visitas guiadas de Praga, Budapeste e Viena.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Triângulo Mágico

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

03, 17, 31
14, 28
13, 20, 27
03

2016

9 DIAS: PRAGA / VIENA: 200€ INCLUE 4 REFEIÇÕES E 2 VISITAS

Praga

Praga

Viena

Budapeste

Viena

desde

655€

9 DIAS



EUROPA CENTRAL, EUROPA DO LESTE E PAÍSES NÓRDICOS: Mini Circuitos 133

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Saídas 2015 / 2016

Berlim
Praga
Budapeste
Viena

Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)

Visitando: Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena.

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
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

A BERLÍN: QUINTAS
2015

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

14, 28
11, 25
10, 17, 24, 31
07

2016

percorrer o centro histórico desta bela cidade.
Continuação a Praga. Chegada e alojamento.

6º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita pa-
norâmica da cidade, uma das mais belas da Eu-
ropa, conhecida como “cidade dourada”,
conheceremos a ponte Carlos com suas belas
estátuas e torres, a cidade antiga onde se en-
contra a torre da Prefeitura com o famoso e po-
pular relógio astronômico, a praça de São
Wenceslau, o bairro Mala Strana. Sugerimos
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Tarde
livre onde sugerimos realizar uma visita opcio-
nal ao Castelo de Praga. Alojamento. 

7º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguiremos
conhecer a fundo esta bela cidade. Possibili-
dade de realizar uma excursão opcional a Kar-
lovy Vary, famosa cidade balneária situada a
140kms de Praga, que conserva sua área vi-
toriana, com elegantes bulevares e parques.
(Visita e almoço incluidos no Pacote Plus
P+). Também recomendamos assistir opcio-
nalmente ao Teatro Negro. Alojamento. 

8º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530 Kms) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com suas
belas ruas e a Porta de São Miguel, que é o
último vestígio que se conserva da antiga
muralha. Tempo livre na cidade antes de
prosseguir até a Húngria, para chegar a sua
bela capital, Budapeste, atravessando a pla-
nície do Danúbio, chegada ao hotel. Possibi-
lidade de jantar opcional, com pratos típicos
da cozinha Húngara. (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+). Alojamento.

9º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita a ci-
dade dividia pelo Danúbio, situando-se o lado
esquerdo a região de Buda, encontramos o cas-
telo da Ciudadela e o Bastião dos Pescadores,
onde poderemos admirar magníficas vistas da
cidade. A direita se encontra a região de Pest
onde está situada a Prefeitura, Praça dos He-
róis, amplas avenidas e o centro comercial da
cidade. Tarde livre. Alojamento. Sugerimos fazer
um passeio de barco pelo rio Danúbio e jantar
com espetáculo folclore húngaro.

• Almoço em Berlim
• Almoço em uma cervejaria de Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena

• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Visita a Postdam e Palácio Sanssouci
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial

10º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus com
destino a capital da Áustria, Viena. Chegada
no hotel. A tarde visita da cidade, avenida
Ringstrasse com seus edifícios históricos. Se-
guiremos para o canal do Danúbio, onde visi-
taremos a obra do famoso pintor e arquiteto
Friedensreich Hundertwasser. Continuação até
o Palácio barroco de Belvedere, onde faremos
um breve passeio por seus preciosos jardins.
Esta noite sugerimos jantar e assistir um es-
petáculo das Valsas Vienense e do folclore
austríaco. (Jantar e espetáculo incluidos
no Pacote Plus P+).

11º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histórico,
percorrendo os lugares por onde o Imperador
realizava seus passeios: a Ópera do Estado,
a Catedral de São Estevão, a rua comercial
mais luxuosa de Viena – o “Graben”. Che-
garemos ao “Hofburg” (Palácio Imperial) Fi-
nalizaremos nossa visita no Palácio de
Schonbrunn, residência de verão da família
imperial (entradas incluídas). (Visita incluida
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Alojamento.

12º DIA - SEG. -  VIENA
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de
regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Março 26 / Abril 09
Abril 16 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Outubro 29
Novembro 05 / Março 10, 2016 
Março 17 / Abril 07, 2016
Sup. Hab. Individual

1.095
1.120
1.015
1.120

965
1.150

470

Tour 12 dias: Berlim / Viena

Categoria Confort

12 DIAS: BERLIM / VIENA: 270€ INCLUE 5 REFEIÇÕES E 4 VISITAS

Categoria Superior

Março 26 / Abril 09
Abril 16 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Outubro 29
Novembro 05 / Março 10, 2016 
Março 17 / Abril 07, 2016
Sup. Hab. Individual

1.250
1.225
1.155
1.225
1.110
1.260

620

Categoria Superior

1º DIA - QUI. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SEX. - BERLIM
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Dia livre para passear por seu centro comercial
e apreciar o ambiente desta cidade cosmopo-
lita. Alojamento.

3º DIA - SÁB. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita pa-
norâmica, percorrendo a Porta de Branden-
burgo, a Igreja Memorial Kaiser Guilherme, o
Reischstang, e os restos do famoso muro. Ber-
lim é famosa também por seus museus e ga-
lerias de arte. Passearemos por sua rua mais
animada, a Kurfustendamm, conhecida como
Kudamm, repleta de cafés, lojas e discotecas.
Tempo livre para (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). À tarde sugerimos visita op-
cional a Ilha dos Museus onde se encontram
importantes obras de arte, conheceremos o
Museu Pergamo e o Museu Egípcio prova-
velmente os mais famosos (Visita incluida
no Pacote Plus P+). Alojamento.

4º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Dia livre para percorrer a cidade,
passear por seus canais de barco. Sugerimos  vi-
sita opcional a Potsdam, a cidade imperial onde
visitaremos os belos jardins do Palácio San
Souci. (Visita incluida no Pacote Plus P+).

5º DIA - SEG. - BERLIM / 
DRESDEN / PRAGA (356 Kms)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída em
ônibus com destino a Dresden. Tempo livre para

Berlim
Praga
Budapeste
Viena

Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City  (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

Pacote Plus (P+)

O tour inclui
• Traslados de chegada e saída, aeroporto / hotel / aeroporto.
• Alojamento e café da manhã durante todo tour na categoria escolhida. 
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu, com guia acompanhante durante todo tour.
• Visitas guiadas de Berlim, Praga, Budapeste e Viena.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria Confort

Praga

Berlín

Dresde

Praga

Viena

Budapestedesde
965€

12 DIAS

Cidades Mágicas do Leste da Europa
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Paris

Frankfurt 

Berlim
Praga
Budapeste
Viena

Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style París
Massena  (T)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)

Visitando: Paris / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena.

A FRANKFURT: JUEVES
2015

5º DIA - SEX. - PARIS / 
FRANKFURT (620 Kms)  
“Cruzeiro pelo rio Reno”
Café da manhã. Saída para região de Cham-
pagne, seguindo viajem até a Alemanha para
chegar a Coblença, bela cidade as margens do
rio Reno onde faremos um cruzeiro (de abril a
outubro), embarcamos em Boppard destino a St
Goar e de onde seguimos à Frankfurt para pas-
sear por seu centro e aproveitar para degustar
uma saborosa cerveja e umas típicas salsichas.
(Jantar incluido no Pacote Plus P+). Aloja-
mento.

Para os passageiros iniciando 
serviços em Frankfurt: chegada e tras-
lado ao hotel. Dia livre. No final da tarde, po-
derá opcionalmente, jantar e degustar ricos
pratos tipicamente alemães. (Jantar incluido
no Pacote Plus P+). Alojamento aos arredores
de Frankfurt.

6º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (558kms)
Café da manha buffet. Saída para um passeio
panorâmico da cidade de Frankfurt, percorrendo
a Catedral, o Romerberg, a prefeitura Romer, a
Catedral, igreja Paulskirche e a casa de Goethe
e a antiga Opera. Saída até Erfurt, tempo livre
para passear pelo seu centro histórico (Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Pela tarde conti-
nuação a Berlim. Alojamento.

7º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita pano-
râmica, percorrendo a Porta de Brandenburgo, a
Igreja Memorial do Kaiser Guilherme, o Reis-
chstang, e os restos do famoso muro. Berlim é
famosa também por seus museus e galerias de
arte. Passearemos por sua rua mais animada, a
Kurfustendamm, conhecida como Kudamm, re-
pleta de cafés, lojas e discotecas. Tempo livre para
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). À tarde
sugerimos visita opcional a Ilha dos Museus
onde se encontram importantes obras de arte,
conheceremos o Museu Pergamo e o Museu
Egípcio provavelmente os mais famosos. (Visita
a ilha dos museus incluida no Pacote Plus P+).
Alojament

8º DIA - SEG. - BERLIM / 
DRESDEN / PRAGA (356 Kms)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída em
ônibus com destino a Dresden. Tempo livre para
percorrer o centro histórico desta bela cidade.
Continuação a Praga. Chegada e alojamento.

9º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita pa-
norâmica da cidade, uma das mais belas da Eu-
ropa, conhecida como “cidade dourada”,
conheceremos a ponte Carlos com suas belas
estátuas e torres, a cidade antiga onde se en-
contra a torre da Prefeitura com o famoso e po-
pular relógio astronômico, a praça de São
Wenceslau, o bairro Mala Strana. Sugerimos (Al-
moço incluido no Pacote Plus P+). Tarde livre
onde sugerimos realizar uma visita opcional ao
Castelo de Praga. Alojamento. 

• Almoço em París
• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlín
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste

• Jantar e Espetáculo em Viena
• Subida a torre Eiffel (2º Piso)
• Passeio em Barco pelo Sena
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial

10º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet.Dia livre. Seguiremos co-
nhecer a fundo esta bela cidade. Possibilidade
de realizar uma excursão opcional a Karlovy Vary,
famosa cidade balneária situada a 140kms de
Praga, que conserva sua área vitoriana, com ele-
gantes bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também
recomendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

11º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530 Kms)
Café da manhã e saída em ônibus através das
planícies de Moravia, até Bratislava, capital e
maior cidade da Eslováquia, com suas belas ruas
e a Porta de São Miguel, que é o último vestígio
que se conserva da antiga muralha. Tempo livre
na cidade antes de prosseguir até a Húngria,
para chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada ao
hotel. Possibilidade de jantar opcional, com pra-
tos típicos da cozinha Húngara. (Jantar incluido
no Pacote Plus P+). Alojamento.

12º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita a ci-
dade dividia pelo Danúbio, situando-se o lado
esquerdo a região de Buda, encontramos o cas-
telo da Ciudadela e o Bastião dos Pescadores,
onde poderemos admirar magníficas vistas da
cidade. A direita se encontra a região de Pest
onde está situada a Prefeitura, Praça dos Heróis,
amplas avenidas e o centro comercial da cidade.
Tarde livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com es-
petáculo folclore húngaro.

13º DIA - SÁB. - BUDAPESTE / VIENA
(236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus com
destino a capital da Áustria, Viena. Chegada no
hotel. A tarde visita da cidade, avenida Rings-
trasse com seus edifícios históricos. Seguiremos
para o canal do Danúbio, onde visitaremos a
obra do famoso pintor e arquiteto Friedensreich
Hundertwasser. Continuação até o Palácio bar-
roco de Belvedere, onde faremos um breve pas-
seio por seus preciosos jardins. Esta noite
sugerimos jantar e assistir um espetáculo das
Valsas Vienense e do folclore austríaco. (Jantar
e espetáculo incluidos no Pacote Plus P+).

14º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histó-
rico, percorrendo os lugares por onde o
Imperador realizava seus passeios: a Ópera
do Estado, a Catedral de São Estevão, a rua
comercial mais luxuosa de Viena – o “Gra-
ben”. Chegaremos ao “Hofburg” (Palácio
Imperial) Finalizaremos nossa visita no Pa-
lácio de Schonbrunn, residência de verão
da família imperial (entradas incluídas). (Vi-
sita incluida no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Alojamento.

15º DIA - SEG. -  VIENA
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e... FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

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

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Outubro 22
Outubro 29 / Março 17, 2016 
Março 24 / Abril 07, 2016
Sup. Hab. Individual

1.120
1.165
1.070
1.165
1.020
1.195

470

Tour 12 dias: Frankfurt / Viena

Categoria Confort

15 DIAS: PARIS / VIENA: 390€ INCLUE 8 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

12 DIAS: FRANKFURT / VIENA: 325€ INCLUE 7 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

Categoria Superior

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Outubro 22
Outubro 29 / Março 17, 2016 
Março 24 / Abril 07, 2016
Sup. Hab. Individual

1.295
1.270
1.195
1.270
1.145
1.295

600

Categoria Superior

1º DIA - SEG. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à Eu-
ropa.

2º DIA - TER. - PARIS
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Dia
livre para passear pela cidade, conhecer seu cen-
tro comercial. No final da tarde saída para reali-
zar um passeio por Paris Iluminada, e teremos a
oportunidade de realizar um passeio de barco
pelo Sena a bordo de um dos populares “Ba-
teaux Mouche”(Passeio em Bateaux Mouche
incluido no Pacote Plus P+).Alojamento.

3º DIA - QUA. - PARIS
Café da manhã buffet. Pela manhã visita a ci-
dade incluindo suas principais avenidas e mo-
numentos como: a Ile de la Cite, Notre Dame,
Arco do Triunfo, Campos Elíseos, Ópera, Inválidos
e a Torre Eiffel, (Subida ao 2º andar da torre Eif-
fel incluido no Pacote Plus P+). Nossa visita ter-
mina com almoço. (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Pela tarde visita opcional à Versalles
para visitar seu belo palácio e seus famosos jar-
dins. Alojamento.

4º DIA - QUI. - PARIS
Café da manhã buffet. Destinaremos esse dia
para passear livremente pela cidade, por suas
avenidas e bulevares, ou visitar o Museu do Lou-
vre para conhecer sua grande coleção de arte.
Alojamento.

Paris

Frankfurt 

Berlim
Praga
Budapeste
Viena

Mercure Porte Versailles Expo / Residhome Parc
du Millenaire (TS)
Nh Moerfelden / Green hotel by Melia /
Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

Pacote Plus (P+)

O tour inclui
• Alojamento e café da manhã durante todo o tour nos hotéis da categoria escolhida. 
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu durante todo o tour.
• Traslados de chegada e saída do aeroporto / hotel e vice-versa.
• Visitas de Frankfurt, Berlim, Praga, Budapeste e Viena.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria Confort

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
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

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

14, 28
11, 25
10, 17, 24, 31
07

2016

Budapeste

Berlín

Praga

Viena

Frankfurt

París

Dresden

desde

1.020€

12 ou 15 DIAS

Paris, Alemanha e Europa do Leste

Saídas 2015 / 2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

A PARÍS: LUNES
2015

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

11, 25
08, 22
07, 14, 21, 28
04

2016

Março 30 / Abril 06
Abril 13 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Outubro 19
Outubro 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Abril 04, 2016
Sup. Hab. Individual

1.510
1.615
1.445
1.615
1.430
1.630

745

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Confort

Março 30 / Abril 06
Abril 13 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Outubro 19
Outubro 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Abril 04, 2016
Sup. Hab. Individual

1.740
1.695
1.570
1.695
1.540
1.730

820

Categoria Superior

Tour 15 dias: Paris / Viena
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Visitando: Varsóvia / Malbork / Gdansk / Torun / Poznan / Wroclaw / Oswiecim (Auschwitz) / Cracóvia.

3º DIA - QUA. - VARSÓVIA / 
MALBORK / GDANSK
Café da manhã. Saída até o norte do país.
Chegada à Malbork e almoço. Visita do ex-
terior do grande castelo da ordem dos Ca-
valeiros Teutônicos. O castelo está situado
as ribeira do rio Nogat, protegido por pon-
tes levadiça. Continuação à Gdansk. Jantar
e alojamento.

4º DIA - QUI. - GDANSK / 
TORUN / POZNAN
Café da manhã. Saída para realizar uma vi-
sita panorâmica da cidade de Gdansk, uma
das mais antigas cidades da Polónia, si-
tuada na costa do mar Báltico e um dos
portos mais antigos do país. Veremos a
Ponte Dourada, a Prefeitura e a Basílica de
Santa Maria. Almoço e continuação até
Torun, onde realizaremos uma breve pa-
rada para conhecer seu centro antigo. Pos-
teriormente saída até Poznan. Chegada,
jantar e alojamento.

5º DIA - SEX. - POZNAN / 
WROCLAW
Café da manhã. Tempo livre para visitar
esta interessante cidade, situada as mar-
gens do rio Varta e uma das mais antigas
do país, onde se destaca sua catedral, sua
bela praça do Mercado, a Prefeitura de es-
tilo renascentista e o Castelo Real. Saída
até Wroclaw. Almoço e visita desta encan-
tadora cidade de história milenar, conhe-

1º DIA - SEG. - VARSÓVIA
Chegada a cidade de Varsóvia e traslado ao
hotel. Alojamento.

2º DIA - TER. - VARSÓVIA
Café da manhã. Visita guiada por Varsóvia.
Um ambiente especial reina em seu centro
antigo. (Stare Miasto), completamente re-
construído depois da guerra e reconhecido
como Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. A Praça do Mercado é de grande
beleza. As construções formam a Vila Real,
formadas por grandes edifícios históricos.
Passamos pelo Palácio Real, residência dos
reis polacos. Visitando também a Dieta, e o
Parlamento polaco. Almoço e tarde livre.
Jantar e alojamento.

Saídas 2015 cida como a “Veneza Polaca”, por seus ca-
nais que tem por destaque a praça do Mer-
cado, a Prefeitura de estilo gótico, com um
relógio astronômico do século XVI, a antiga
universidade e a catedral, situada na ilha
da Arena. Jantar e alojamento em Wroclaw.

6º DIA - SÁB. - WROCLAW  / 
OSWIECIM (AUSCHWITZ) /
CRACÓVIA
Café da manhã e saída até Oswiecim (Aus-
chwitz) para visitar o campo de concentra-
ção. Um ambiente de reflexão sobre as
atrocidades da 2ª guerra, onde ocorreu o
Holocausto. Almoço. Saída até Cracóvia.
Jantar e alojamento.

7º DIA - DOM. - CRACÓVIA
Café da manhã e visita panorâmica da ci-
dade de Cracóvia, Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. É uma das cidades
mais antigas e belas da Europa, com sua
arquitetura romântica, gótica, renascen-
tista e barroca, visitaremos sua magnífica

praça do Mercado, a torre da Prefeitura,
o bairro judio e o edifício da antiga uni-
versidade Jagiellonica (Colegium Maius).
Almoço. Tarde livre. Possibilidade de rea-
lizar uma excursão opcional a Wieliczka,
para visitar as minas de sal, reconhecida-
des como Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Jantar e alojamento.

8º DIA - SEG. - CRACÓVIA
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de
regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Notas importantes:
- A ordem das visitas poderá ser variado no des-
tino, matendo integro o programa.
- Os almoços e jantares poderão ser nos hotéis
ou restaurantes destintos. (Bebidas não incluidas).

Junho
Julho
Agosto
Setembro

22
06, 20
03, 17, 31
14

A VARSÓVIA: SEGUNDAS
2015

Junho
Julho
Agosto
Setembro

15, 29
13, 27
10, 24
07, 21

Mesmo itinerário opera inversamente.

A CRACÓVIA: SEGUNDAS
2015

O tour inclui
• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu segundo programa.
• Alojamento e café da manhã em hotéis 4*.
• Alimentação 6 jantares no hotel e 6 almoços em restaurantes. (Sem bebidas).
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour.
• Visitas previstas no programa.
• Guias locais falando espanhol em Varsóvia, Gdansk, Wroclaw e Cracóvia.
• Entrada ao castelo Real de Varsóvia e ao antigo campo de concentração de Auschwitz (Oswiecim).
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Polônia ao Completo

Temporada Única
Sup. Hab. Individual

1.075
410

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Tour 8 dias: Varsóvia / Cracóvia

Varsóvia
Gdansk

Poznan
Wroclaw

Cracóvia

Radisson Blu Sobieski 4* / Golden Tulip 4*
Gdansk 4* / Golden Tulip  4* / Mer-
cure Stare Miaste 4* / Nadmorski 4*
/ Scandic 4*
IBB Andersia 4* / Novotel Centrum 4*
HP Park Plaza 4* / Diament 4* / Has-
ton City (Periferia) 4* / Invite 4* /
Best Western Q 4*
Hilton Gardens 4* / Novotel Centrum
4* / Best Western Q 4* / Galaxy 4* /
Swing 4*

Varsovia

Poznan

Cracovia

VarsoviaPoznan

Wroclaw

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.

8 DIAS

desde

1.075€

Resumo do itinerário inverso CRACÓVIA / VARSÓVIA
Dia 1º (Segundas) – CRACÓVIA. Chegada
Dia 2º (Terças) – CRACÓVIA
Dia 3º (Quartas) – CRACÓVIA / OSWIECIM (AUSCHWITZ) / WROCLAW
Dia 4º (Quintas) – WROCLAW / POZNAN
Dia 5º (Sextas) – POZNAN / TORUN / GDANSK
Dia 6º (Sábados) – GDANSK / MALBORK / VARSOVIA
Dia 7º (Domingos) – VARSÓVIA
Dia 8º (Segundas) – VARSÓVIA. Saída

TODO
VUE

LOS

C

HARTE

R Opção de vôo especial chárter
desde/até Madrid. Consulte tarifa.
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4º DIA - SEG. - PIATRA NEAMT /
MONASTÉRIOS DE
BUCOVINA / GURA HUMORULUI
Café da manhã e saída até Gura Humo-
rului. Dia inteiro dedicado a visita aos
Monastérios de Bucovina, patrimônio da
UNESCO com afrescos exteriores. Visita-
remos os seguintes Monastérios: Suse-
vita, sólida cidadela de pedra do século
XVI com a Igreja da Ressurreição cuja as
pinturas exteriores se encontram entre as
mais bem conservadas; Moldovita, em
cujo recinto fortificado se destaca a
Igreja da Anunciação e Voronet, a Capela
Sistina do Oriente, cujas as pinturas se
projetam entre um fundo azul. Almoço
em rota. Chegada a Gura Homorului e
alojamento.

5º DIA - TER. - GURA HUMORU-
LUI / BRISTITA / SIGHISOARA
Café da manhã. Pela manhã saída até
Sighisoara passando pelo Passo Borgo
onde o noveslita irlandes Bram Stocker
encontrou o castelo do célebre vampiro
de sua novela “Drácula”. Continuamos
a Bistrita ponto de partida da mesma
novela onde faremos uma pequena vi-
sita a pé pelo seu centro histórico. Al-
moço em rota e chegada a Sighisoara.
Alojamento. 

1º DIA - SEX. - BRASIL
Apresentação no aeroporto Internacional
para embarque com destino a Bucareste.

2º DIA - SÁB. - BUCARESTE
Recepção e traslado ao hotel. Restante
do dia livre. Alojamento.

3º DIA - DOM. - BUCARESTE /
PIATRA NEAMT
Café da manhã. Saída para visita pano-
râmica de Bucareste, cujo nome significa,
“cidade da alegria” e onde conhecere-
mos a parte antiga com a Corte Antiga,
fundada por Vlad Tepes “O Imperador”,
também passaremos por seus numerosos
bulevares e jardins. A Patriarquia, o Par-
lamento, suas igrejas e visita  ao Museu
do Povo ao ar livre (entradas incluídas).
Almoço em restaurante local. Pela tarde,
saída para Piatra Neamt. Alojamento.

Saídas 2015 6º DIA - QUA. - SIGHISOARA
Café da manhã. Pela manhã visita da ci-
dadela (Patrimônio UNESCO) original-
mente cidade romana e hoje em dia uma
das mais importantes cidades medievais
do mundo; no alto de uma colina se des-
taca sua cidadela amuralhada, suas por-
tas e passagens secretas, a torre do
relógio do século XIV e a casa onde nas-
ceu o princípe Vlad Tepes. Almoço e
tarde livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional as igrejas fortificadas
de Darjiu e Saschiz. Alojamento.

7º DIA - QUI. - SIGHISOARA /
SIBEL / SIBIU
Café da manhã. Saída para Sibiu eleita
como capital européia da cultura em
2007 e no caminho faremos uma para a
Biertan onde sobre uma colina que do-
mina a região se encontra uma igreja for-
tificada do século XVI em estilo gótico
cujo o interior podemos admirar escultu-
ras em madeira, pinturas e etc. Continua-
ção de nossa viagem passando Sibiel.
Almoço campestre em uma casa rural e
a tarde visita da cidade com sua Praça
Maior e as Catedrais Ortodoxa e Cató-
lica. Alojamento.

8º DIA - SEX. - SIBIU / CASTELO

DE BRAN / BRASOV
Café da manhã. Saída até Brasov visi-
tando em rota o Castelo de Bran, famoso
em todo mundo como Castelo do Drá-
cula. Almoço e continuação a Brasov, pi-
toresca e tradicional cidade que recorda
com orgulho ter sido capital da Transil-
vânia. Visita da Igreja Negra e Centro An-
tigo. Alojamento

9º DIA - SÁB. - BRASOV / SINAIA /
CASTELO DE PELES / BUCARESTE
Café da manhã. Saída até Bucareste pas-
sando por Bran onde visitaremos o Cas-
telo de Peles, ex-residência de verão da
família real da Romênia, construído no
século XIX pelo Rei Carol I e do Monas-
tério de Sinaia fundado em 1.695 por Mi-
guel Cantacuzino quando regressou da
Terra Santa. Continuação até Bucareste.
Almoço. Tarde livre. Jantar de despedida
em restaurante local. Alojamento.

10º DIA - DOM. - BUCARESTE /
VELIKO TARNOVO
Café da manhã. Saída para a fronteira
com a Bulgária para chegar em Veliko
Tarnovo, a capital do Império. Almoço.
Pela tarde, visita panorâmica da cidade,
percorrendo suas muralhas (visita exte-
rior). Alojamento.

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

15, 29
12, 26 
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28 
04, 11, 18
02, 16

A BUCARESTE: SEXTAS
2015

Romênia e Bulgária Medievais

Bucareste Veliko Tarnovo

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.
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O tour inclui

Para os passageiros terminando
o tour em Bucareste: Café da
manhã e em horário previsto translado
ao aeroporto para embarque no voo de
regresso e... FIM DOS NOSSO
SERVIÇOS.

11º DIA - SEG. - VELIKO TAR-
NOVO / TRYAVNA / ETARA / KA-
ZANLAK / PLOVDIV
Café da manhã. Saída até a cidade de
Tryavna, bela cidade localizada entre
montanhas. Visita de Shkoloto e Daska-
lova Kashta. Continuação até Etara co-
nhecida pelo seu Museu Etinográfico ao
ar livre. Poderemos apreciar artesãos bul-
garos trabalhando, com possibilidade de
observar o processo de elaboração e
comprar diferentes artigos artesanato
bulgaro. Almoço. Em seguida visita a
Igreja Memorial Shipka que esta aos pés
do Pico Homonimo, testemunha de ba-
talhas da Guerra Russo-Turca. Continua-
ção até Kazanlak capital do Vale das
Rosas. Visita ao Museu da Rosa e a ré-
plica da Tumba Tracia. Continuação até
Plovdiv. Alojamento.

12º DIA - TER. - PLOVDIV / SOFIA
Café da manhã. Visita panoramica de
Plovdiv maior cidade do país depois de

Sofia. Plovdiv esta divida pelo Rio Ma-
ritza e no seu Bairro Antigo podemos
apreciar o estilo arquitetônico. Visita pa-
noramica da cidade de seus vários edifí-
cios, legado do renascimento nacional
que data dos séculos XVIII e XVIIII. Ao
caminhar pelo sul em suas de pedra po-
demos contemplar ruínas romanas, edi-
fícios do século XVII e o edifício do
Museu Etinográfico além do Antigo Tea-
tro Romano e da Igreja dos Santos Cons-
tantino e Elena. Almoço no Bairro
Antigo. Continuação até Sofia. Aloja-
mento.

13º DIA - QUA. - SOFIA / MONAS-
TÉRIO DE RILA / SOFIA
Café da manhã. Visita panoramica da ci-
dade incluindo a Catedral de Alexander
Nevski, a Rotunda de São Jorge do sé-
culo IV, a Igreja de Santa Sofia. Saída até
a montanha de Rila, visita ao seu Monas-
tério patrimonio da humanidade e
grande centro da cultura cristã ortodoxa.
Seu interior contém grande número de
obras de arte e pinturas do século XIV.
Almoço. Regresso a Sofia. Alojamento.

14º DIA - QUI. - SOFIA
Café da manhã. Na hora apropriada,
traslado ao aeroporto para embarque em

vôo de regresso e...FIM DOS NOS-
SOS SERVIÇOS.  

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

Única temporada
Sup. Hab. Individual
Supl. 6 jantares

875
270
120

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Tour 10 dias: Bucareste / Bucareste

Única temporada
Sup. Hab. Individual
Supl. 10 jantares

1.650
370
220

Tour 14 dias: Bucareste / Sofía

• Traslados aeroporto / hotel e vice-versa, chegada e saída.

• Alojamento e café da manhã nos hotéis indicados ou similares de categoria primeira e turista superior.

• 7 Almoços e 1 jantar segundo itinerário em Romênia. (Sem bebidas).

• 4 Almoços em Bulgária (sem bebidas). Para os passageiros que estão no tour completo.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.

• Acompanhamento de guia falando espanhol durante todo o tour Romênia e Bulgária.

• Programa de visitas tal como se indica no itinerário com entradas incluidas ao lugares mencionados.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Notas importantes
• No caso de menos de 6 pessoas, o traslado de Bucareste (Romênia) a Veliko Tarnovo (Bulgária),
o dia 10 do tour será em trem, sendo este dia o regime de alojamento e café da manhã, sem in-
cluir o almoço.
• Os almoços e jantares poderão ser em hotéis ou restaurantes destintos. (Bebidas não incluidas).
• A ordem das visitas poderão ser alteradas no destino, mantendo-se integro o programa.

Sofía

Rila

Plovdiv

Bucareste
Piatra Neamt
Gura Humorului

Sighisoara
Sibiu
Brasov
Veliko
Plovdiv

Sofia

Golden Tulip / Royal 4*
Central Plaza 4*
Best Western / Sonnenhof (Su-
ceava) 4*
Central Park / Korona 4*
Continental Forum / Ramada 4*
Ramada / Cubix 4*
Interhotel Veliko / Bolyarski 4*
Ramada Plovdiv Trimontiun /
San Petersburg 4*
Ramada Sofia Princess / Rodina 4*

Bucareste

Sibiu

Sofía

Sighisoara

Plovdiv

Kazanlak

Veliko Tarnovo

Fiatra Neamt

Bucovina10 ou 14 DIAS

desde

875€

Visitando: Bucareste / Piatra Neamt / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului / Sighisoara / Biertan / Sibiu / Castillo de Bran / Brasov / Sinaia / Castelo de Peles
/ Veliko Tarnovo / Etara / Kazanlak (Vale das Rosas) / Plovdiv / Sofia / Monastério de Rila.
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e no caminho faremos uma para a Biertan
onde sobre uma colina que domina a re-
gião se encontra uma igreja fortificada do
século XVI em estilo gótico cujo o interior
podemos admirar esculturas em madeira,
pinturas e etc. Continuação de nossa via-
gem passando Sibiel. Almoço campestre
em uma casa rural e a tarde visita da cidade
com sua Praça Maior e as Catedrais Orto-
doxa e Católica. Alojamento.

6º DIA - SEX. - SIBIU / CASTILLO
DE BRAN / BRASOV
Café da manhã. Saída até Brasov visitando
em rota o Castelo de Bran, famoso em todo
mundo como Castelo do Drácula. Almoço
e continuação a Brasov, pitoresca e tradi-
cional cidade que recorda com orgulho ter
sido capital da Transilvânia. Visita da Igreja
Negra e Centro Antigo. Alojamento.

7º DIA - SAB. - BRASOV / SINAIA
/ CASTELO DE PELES / BUCARESTE
Café da manhã. Saída até Bucareste pas-
sando por Bran onde visitaremos o Castelo de
Peles, ex-residência de verão da família real
da Romênia, construído no século XIX pelo
Rei Carol I e do Monastério de Sinaia fundado
em 1.695 por Miguel Cantacuzino quando re-
gressou da Terra Santa. Continuação até Bu-
careste. Almoço. Tarde livre. Jantar de
despedida em restaurante local. Alojamento.

8º DIA - DOM. - BUCARESTE /
VELIKO TARNOVO
Café da manhã. Saída para a fronteira com
a Bulgária para chegar em Veliko Tarnovo,
a capital do Império. Almoço. Pela tarde, vi-
sita panorâmica da cidade, percorrendo
suas muralhas, a Torre de Balduino, Palácio
e ruínas da  Igreja da Ascensão. Aloja-
mento.

Para os passageiros terminando o
tour em Bucareste: Café da manhã e
em horário previsto translado ao aero-
porto para embarque no voo de regresso
e... FIM DOS NOSSO SERVIÇOS.

9º DIA - SEG. - VELIKO TARNOVO
/ TRYAVNA / ETARA / VALE DAS
ROSAS / PLOVDIV
Café da manhã. Saída até a cidade de
Tryavna, bela cidade localizada entre mon-

1º DIA - DOM. - BRASIL
Apresentação no aeroporto Internacional
para embarque com destino a Bucareste.

2º DIA - SEG. - BUCARESTE
Chegada ao aeroporto internacional de
Otopeni e traslado ao hotel. Alojamento.
Tempo livre.

3º DIA - TER. - BUCARESTE / SIG-
HISOARA (370 Kms)
Café da manhã. Visita panoramica da ci-
dade cujo o nome significa “Cidade da Ale-
gria” onde conheceremos a parte antiga,
passaremos também pelos seus inumerosos
bulevares e jardins, a prefeitura, o parla-
mento, suas igrejas e o Museu do Povo (vi-
sita). Almoço. Posteriormente saída até
Sighisoara. Chegada e alojamento.

4º DIA - QUA. - SIGHISOARA
Café da manhã. Pela manhã visita da cida-
dela (Patrimonio da UNESCO), original-
mente cidade romana, hoje em dia uma das
mais importantes cidades medievais do
mundo; no alto de uma colina se destaca
sua cidadela amuralhada, com portas e
passagens secretas, a Torre do Relógio e
casa onde nasceu o princípe Vlad Tepes. Al-
moço. Tarde livre com possibilidade de rea-
lizar uma excursão opcional as igrejas
fortificadas de Darjiu e Saschiz.

5º DIA - QUI. - SIGHISOARA / 
SIBIEL / SIBIU
Café da manhã. Saída para Sibiu eleita
como capital européia da cultura em 2007

Saídas 2015 tanhas. Visita de Shkoloto e Daskalova Kas-
hta. Continuação até Etara conhecida pelo
seu Museu Etinográfico ao ar livre. Podere-
mos apreciar artesãos bulgaros traba-
lhando, com possibilidade de observar o
processo de elaboração e comprar diferen-
tes artigos artesanato bulgaro. Almoço. Em
seguida visita a Igreja Memorial Shipka que
esta aos pés do Pico Homonimo, testemu-
nha de batalhas da Guerra Russo-Turca.
Continuação até Kazanlak capital do Vale
das Rosas. Visita ao Museu da Rosa e a ré-
plica da Tumba Tracia. Continuação até
Plovdiv. Alojamento.

10º DIA - TER. - PLOVDIV / SOFIA
Café da manhã. Visita panoramica de Plov-
div maior cidade do país depois de Sofia.
Plovdiv esta divida pelo Rio Maritza e no
seu Bairro Antigo podemos apreciar o estilo
arquitetônico. Visita panoramica da cidade
de seus vários edifícios, legado do renasci-
mento nacional que data dos séculos XVIII
e XVIIII. Ao caminhar pelo sul em suas de

pedra podemos contemplar ruínas roma-
nas, edifícios do século XVII e o edifício do
Museu Etinográfico além do Antigo Teatro
Romano e da Igreja dos Santos Constantino
e Elena. Almoço no Bairro Antigo. Conti-
nuação até Sofia. Alojamento.

11º - DIA - QUA. - SOFIA / MO-
NASTÉRIO DE RILA / SOFIA
Café da manhã. Visita panoramica da ci-
dade incluindo a Catedral de Alexander
Nevski, a Rotunda de São Jorge do século
IV, a Igreja de Santa Sofia. Saída até a mon-
tanha de Rila, visita ao seu Monastério pa-
trimonio da humanidade e grande centro
da cultura cristã ortodoxa. Seu interior con-
tém grande número de obras de arte e pin-
turas do século XIV. Almoço. Regresso a
Sofia. Alojamento.

12º DIA - QUI. - SOFIA / ISTAM-
BUL (AEREO INCLUIDO)
Café da manhã. Na hora prevista traslado
aeroporto para sair em voo até Istambul.

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

17, 31
14, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
04, 18

A BUCARESTE: DOMINGO
2015

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

28
11, 25
09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 15, 29

A ISTAMBUL: QUINTAS
2015

Romênia, Bulgária e Turquia

Brasov

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.
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O tour inclui

Para passageiros terminando em
Sofia (Tour 12 dias)
12º DIA - QUI.
Café da manhã. Na hora prevista traslado
aeroporto e...FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

Para passageiros iniciando em Is-
tambul (Tour de 9 dias só Turquia)
12º DIA - QUI. - Istambul
Chegada e traslado ao hotel. Restante do
dia livre.

13º DIA - SEX. - ISTAMBUL 
Café da manhã. Dia livre com possibilidade
de fazer uma visita opcional a Mesquita Nova,
Bazar das Especiarias, Palácio de Beylerbeyi
ou um cruzeiro pelo Bosforo. Alojamento.

14º DIA - SAB. - ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para uma visita a parte
antiga da cidade onde estão concentrados os
monumentos mais importantes dos Otoma-
nos e Bizantinos. Começamos com a visita a
Cisterna Básilica, que foi o maior depósito de
água do império Bizantino construída no sé-
culo VI, depois veremos o famoso templo de
Santa Sofia que foi o maior santuário do
mundo até o século XVII, mandado construir
pelo imperador Justiniano durante o século
XI. Depois desta visita seguiremos ao Palácio
Topkpi, famoso recinto sede do governo du-
rante o império Otomano. Almoço. Continua-
ção visitaremos o Hipódromo Romano onde
se destaca o Obelisco da Serpente. Termina-
mos nossa visita na maravilhosa Mesquita
Azul, única no mundo com 6 minaretes. Nos-
sos guias lhe acompanharam até o Gran
Bazar onde termina nossa visita. Regresso ao
hotel por conta própria.

15º DIA - DOM. - ISTAMBUL / CA-
PADÓCIA (AEREO INCLUIDO)
Café da manhã. Tempo livre até hora opor-
tuna para traslado ao aeroporto. Saída em
voo regular até a Capadócia. Chegada. Jan-
tar e alojamento.

Para passageiros terminando em
Istambul (Tour de 15 dias)
15º DIA - DOM. - ISTAMBUL
Café da manhã. Na hora prevista traslado
aeroporto e...FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

16º DIA - SEG. - CAPADÓCIA
Café da manhã e visita desta fantástica re-
gião, suas fascinantes e originais paisagens
formadas por lava dos Vulcões Erciyes e
Hasan a 3 milhões de anos. Saída para visi-
tar os numerosos monastérios e capelas do
museu ao ar livre de Goreme, escavadas nas
rochas e decoradas com afrescos. Continua-
ção da visita ao Vale do Avcilar e Guvercinlik
com uma paisagem espetacular das “Cha-
minés de Fadas” e o povoado troglodita de
Uçhisar com sua paisagem e sua fortaleza
da época  escavada na rocha. Almoço. Pela
tarde, visita da cidade subterrânea de Ozko-
nak ou Kaymakli, construídas pelas comu-
nidades cristãs para proteger dos ataques
árabes. Visita das típicas fabricas de tapetes
e pedras (ônix e turquesa). Jantar e aloja-
mento no hotel. (Durante sua estada na Ca-
padócia opcionalmente poderemos
participar de um espetáculo de bailes folcló-
ricos em uma típica caverna e realizar uma
excursão de balão ao amanhecer).

17º DIA – TER. – CAPADÓCIA /
KONYA / PAMUKKALE (560 km)
Café da manha e saída para Konya. Visita
de uma típica pousada medieval da rota da
Seda. Visita ao monastério dos Derviches
Danzantes fundado por Mevlana. Almoço.
Continuação a Pamukkale, maravilha natu-
ral formada por estalactites brancas e pis-
cinas naturais procedentes de fontes
termais. Visita de Pamukkale famosa por
suas cachoeiras calcárias petrificadas. Visita
de Hierápolis que possui uma necrópole de
mais de 15 0000 tumbas. Jantar e aloja-
mento.

18º DIA - QUA. - PAMUKKALE /
EFESO / KUSADASI / ZONA DE
ESMIRNA (300 Kms)
Café da manhã. Visita de Pamukkale, fa-
mosa por suas cachoeiras calcárias petrifi-
cadas. Continuação a Hierápolis que possui
uma necrópole de mais de 150.000 tum-
bas. Almoço. Saída para Éfeso a capital da
Ásia Menor na época romana. Visita dos
vestígios arqueológicos, onde destaca o
templo de Adriano e a biblioteca de Celso.
Possibilidade de visitar um típico centro de
cosméticos. Jantar e alojamento no hotel.

19º DIA - QUI. - ZONA DE ES-

MIRNA / BURSA / ISTAMBUL
(570 Kms)
Café da manhã. Saída para Bursa, primeira
capital do império Otomano. Visita do Mau-
soléu, Mesquita verde e a Grande Mes-
quita. Almoço. Pela tarde, saída para
Istambul, cruzando em ferry o mar de Már-
mara. Alojamento.

20º DIA - SEX. - ISTAMBUL
Café da manhã. Na hora prevista traslado
aeroporto e...FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

Em Hab. Dupla
Sup. Hab. Individual
Sup. 4 Jantares (Dias 3 ao 06 do tour)

725
240
75HOTÉIS PREVISTOS

ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Tour 8 dias: Romênia (dia 1-8 do Tour)

Em Hab. Dupla
Sup. Hab. Individual
Sup. 8 Jantares (Dias 3 ao 06 e 8 ao 11 do tour)

1.495
340
170

Tour 12 dias: Romênia/Bulgária (dia 1-12 do Tour)

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto.
• Alojamento e café da manhã em hotéis durante todo o circuito em habitação dupla.
• 05 almoços e 1 jantar em restaurantes (sem bebidas) em plano de 08 dias.
• 09 almoços e 1 jantar em restaurantes (sem bebidas) em plano de 12 dias.
• 05 almoços e 4 jantar em hotel (sem bebidas) em plano de 09 dias.
• 10 almoços e 1 jantar em restaurantes (sem bebidas) em plano de 15 dias.
• 14 almoços, 1 jantar em restaurante e 4 jantar em hoteles (sem bebidas) em plano de 20 dias.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.
• Guias falando espanhol durante todo o tour de Romênia, Bulgária e outro em Turquia.
• Bilhete de avião para o trecho SOFIA/ISTAMBUL e ISTAMBUL/CAPADÓCIA em plano de 20 dias.
• Bilhete de avião para o trecho ISTAMBUL/CAPADÓCIA em plano de 09 dias.
• Bilhete de avião para o trecho SOFIA/ISTAMBUL em plano de 15 dias.
• Visitas e excursões com entradas incluidas ao lugares mencionados.
• Seguro de assistência Mapaplus.

Bucareste
Sighisoara
Sibiu
Brasov
Veliko 
Plovdiv 

Sofia

Golden Tulip / Royal 4*
Central Park / Korona 4*
Continental Forum / Ramada 4*
Ramada / Cubix 4*
Interhotel Veliko / Bolyarski 4*
Ramada Plovdiv Trimontium/
San Petersburg 4*
Ramada Sofia  Princess / Ro-
dina 4*

Bucareste

Istambul

Sibiu

Sofía

Sighisoara

Capadocia

Pumukkale

Kusadasi

Veliko

Plovdiv

Istambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Gran Yavuz / Oran / All Seasons 4*
Avrasya / Yiltok 4*
Richmond Thermal / Ch 4*
Tatlise / Marina 4*

Categoría “B” 4* en Turquía

Istambul

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Zurich / Senator / Beyaz Saray 4*
Sup
Avrasya / Yiltok 4*
Richmond Thermal / Ch 4*
Tatlise / Marina 4*

Categoría “C” 4*superior en Turquía

Istambul

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Wyndham Old City / Barcelo Ere-
sin 5*
Sulhan / Cristal Kaymakly 5*
Polat Termal / Pamukkale Termal 5*
Grand Belish / Alkoclar 5*

Categoría “D” 5* en Turquía

Tour 9 dias: Turquia (dia 12-20 do Tour)

Cat H. Dupla Supl.8 Jant.

B
C
D

870
950

1.050

340
430
550

Tour 15 dias: Romênia / Bulgária 
e só Istambul (dia 01-15 do Tour)

Cat H. Dupla Supl. Ind. Supl.8 Jant.

B
C
D

2.095
2.160
2.210

570
610
720

170
170
170

Tour 20 dias: Tour Completo
(dia 01-20 do Tour)

Cat H. Dupla Supl. Ind. Supl.8 Jant.

B
C
D

2.570
2.650
2.750

670
775
875

170
170
170

8, 9, 12, 15 e 20 DIAS

desde

725€

Visitando: Bucareste / Sighisoara / Biertan / Sibiel / Sibiu / Castillo de Bran / Brasov / Sinaia / Castillo de Peles / Veliko Tarnovo / Etara / Kazanlak / Plovdiv / Sofia
Monasterio de Rila / Istambul / Capadocia  / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Zona de Esmirna / Bursa.

Notas importantes
• Em caso de menos de 6 pessoas, o traslado de Bucareste (Romênia) a Veliko Tarnovo (Bulgária)
o di 08 do tour, será em trem, sendo este dia em regime de alojamento e café da manhã, sem in-
cluir o almoço.
• Os almoços e jantares poderão ser em hotéis e restaurantes destintos. (Bebidas não incluidas).
• A ordem das visitas poderão ser alteradas no destino, mantendo-se integro o programa.
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e São Nicolás, o mais antigo na Lituânia. Igual-

mente interessante  são as Portas da Aurora e

a vizinha Catedral Ortodoxa. Tarde livre e alo-

jamento. (Almoço, Jantar e visita Trakai in-
cluído no Pacote Plus). Saida para da

excursão até Trakai, localizado a poucos qui-

lômetros de Vilnius foi declarada um parque

nacional tanto pela beleza natural de seus

lagos e florestas, bem como a importância his-

tórica inicial do lugar, sede do Grão-Ducado

da Lituânia e da capital do país, durante a

Idade Média. O imponente castelo é um mag-

nífico edifício localizado em uma pequena ilha

no meio de um lago idílico.

3º DIA – QUA. – VILNIUS /  SIAU-
LIAI / RUNDALE / RIGA (370Km)
Café da manhã. Saída em direção a Siauliai

para visitar a misteriosa “ Colina das Cruzes”,

onde os peregrinos depositam suas cruzes e

rosários desde o século XIV. Saida para Run-

dale. Visita ao palácio de Rundale construído

em 1740 por ordem do Duque de Curlandia,

como residencia de verão . Destacam se o

Salão Dourado, o Salão Branco e a Grande Ga-

leria, assim como os aposentos privados os

Duques, este conjunto esta rodeado de belos

jardins de estilo francês. Saída a Riga. Aloja-

mento. Jantar*(incluído no pacote plus).

4º DIA – QUI. – RIGA
Café da manhã. Visita do Mercado Central de

Riga, o maior mercado dos Países Bálticos e

1º DIA – SEG. – VILNIUS / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento

(jantar incluido no Pacote Plus).

2º DIA – TER. – VILNIUS
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da

cidade moderna, e passeio a pé pela cidade

velha. Fundada em 1323, nas margens do rios

Neris e Vilna pelo Grão-Duque Gediminas. As

cúpulas  ortodoxas se alternam na paisagem

urbana com as setas altas colunatas e igrejas

católica e protestante. Durante a visita, vamos

admirar os edifícios Art Nouveau em Gedimi-

nas Avenida e da Sinagoga, em nossa cami-

nhada pelo centro histórico magnífico,

contemplaremos  a Catedral de Vilnius com a

sua imagem imponente neoclássica, a igreja

de São Pedro e São Paulo, a Igreja de St. Ana

Pacote Plus (P+)

• 3 almoços em restaurante e 7 jantares em
hotéis (sem bebidas).
• Visita a Trakai com entrada ao castelo.

• Visita Barrio Art Nouveau e Jurmala em Riga
• Visita ao Museo Rocca e ao Mare com 

entrada desde Tallin

O tour inclui

Saídas 2015 um dos maiores da Europa. Inaugurado em

1930 com 5 grandes navios do estilo Art

Nouveau em pleno centro de Riga. Seguire-

mos para visita panorâmica da cidade, fun-

dada pelo arcebispo de Bremen em 1201,

Capital da Lituânia, independente a partir de

1991. Realizaremos um passeio panorâmico

a pé no centro histórico. Admiraremos os

magníficos edifícios dos ricos comerciantes

hanseáticos assim como o Castelo de Riga,

atual sede da Presidência da Republica, o an-

tigo Convento e Hospital do Espirito Santo,

a catedral católica de São Jacobo e algumas

das edificações civis mais antigas da cidade,

a Catedral de Riga conhecida como a Cúpula

é a  maior dos países bálticos. É celebre  por

seu espetacular órgão, o maior da Europa

com: quatro teclados e mais de 6.700 tubos.

A igreja de São Pedro, bela construção gótica

edificada em 1209, sofreu um terrível incên-

dio por bombardeio durante a II Guerra Mun-

dial, a Igreja foi cuidadosamente restaurada.

Tarde livre alojamento, (Almoço, jantar e
visitas opcionais incluidos no Pacote
Plus).Visita opcional ao bairro de Art Nou-

veau, onde encontra-se a maior concentra-

ção de edifícios, Art Nouveau, com fachadas

de linhas sinuosa e rica ornamentação. Visita

opcional de Jurmala é o mais importante e

tradicional lugar de veraneio dos Paises Bál-

ticos, sua atração principal e sem duvida é a

imensa praia de areia fina que se estende ao

lago de mais de 33 km. 

5º DIA – SEX. – RIGA / SIGULDA
/ PARNU / TALLIN (320Km)
Café da manhã. Saída em direção ao Parque

Nacional do Vale do Gauja, um dos mais belos

parques da Europa do Norte, com seus rios e

córregos, suaves colinas, frondosos bosques e

misteriosas grutas.  Visita panorâmica desta

preciosa cidade situada no centro do vale. Na

outra margem do rio Gauja  encontra se o po-

voado de Turaida. Visita ao Castelo de Turaida,

construído em 1214, sobrevivente de inúmeras

guerras, incêndios e destruições. Visitaremos

também a igreja de madeira de Vidzeme e o ce-

mitério de Livón, onde se encontra a tumba de

Maija, a “Rosa de Turaida” , personagem  le-

gendário. Visita as grutas de Gutmanis origem

da mais celbres lenas da história do Livones. Al-
moço.  Saída para Parnu, situada a 130 km ao

sul de Tallim, na desembocadura do rio Parnu,

é conhecida como ”a capital de verão” da Es-

tónia, devido a grande animação que reina na

cidade. Saída para Tallin. Alojamento no hotel.

Jantar*(incluído no pacote plus). 

6º DIA – SAB. – TALLIN
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica de

Tallin, oficialmente  fundada em 1219 por inva-

sores daneses. Depois da independência em

1991, a cidade foi restaurada e hoje em dia é

uma das mais belas capitais europeias. Admira-

remos o centro antigo medieval, dividida em três

partes: Toompea ou a “Colina da Catedral”, a

Cidade Antiga e a Cidade Estônia. A Catedral

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

18
15, 29
13, 27
10, 24
07, 21
05

A VILNIUS: SEGUNDAS
2015

Junho
Julho
Agosto
Setembro

08, 22
06, 20
03, 17, 31
14

A TALLIN: SEGUNDAS
2015

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto.
• Alojamento e café da manhã durante todo o tour em habitação dupla.
• 2 almoços em restaurante (sem bebidas).
• Transporte ônibus de turismo padrão europeu segundo número de participantes.
• Guia falando espanhol durante todo o circuito.
• Visitas panorâmicas das cidades de Vilnius, Riga, Sigulda, Parnu y Tallín com guia falando espa-
nhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Resumo do itinerário inverso TALLIN / VILNIUS
Dia 1º (Segundas) – TALLIN. Chegada
Dia 2º (Terças) – TALLIN
Dia 3º (Quartas) – TALLIN
Dia 4º (Quintas) – TALLIN / PARNU / GUTMANIS / TURAIDA / SIGULDA / RIGA
Dia 5º (Sextas) – RIGA
Dia 6º (Sábados) – RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / VILNIUS
Dia 7º (Domingos) – VILNIUS
Dia 8º (Segundas) – VILNIUS. Saída

Países Bálticos: ”Estônia, Letônia e Lituânia” 
Extensão São Petersburgo

8 DIAS: VILNIUS / TALLIN: 300€ INCLUE 10 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

Tallin

Mesmo itinerário opera inversamente.

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.

Notas importantes
• Os almoços e jantares poderão ser em hotéis e restaurantes destintos. (Bebidas não incluidas).
• A ordem das visitas poderão ser variada no destino, mantendo-se integro o programa.
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Visitando: Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin. Extensão: São Petersburgo

conserva em seus muros os escudos de armas

das principais famílias da comunidade báltico

alemã que constuiram a elite da cidade. Apre-

ciaremos também a bela catedral ortodoxa e o

imponente Castelo de Toompea, sede do Parla-

mento Estônio. Tarde livre e alojamento (Al-
moço, jantar e visita ao Museu Rocca al
mate incluidos no Pacote Plus). Visita ao

Museu Etnografico ao ar livre “Rocca-al-Mare”.

Magnífica recreação de povoado típico estonio,

situado no belo bosque junto a costa do Báltico.

7º DIA – DOM. – TALLIN
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de

fazer uma excursão opcional a Helsinky em

Ferry. Jantar (incluído no pacote plus).

8º DIA – SEG. – TALLIN
Café da manhã. Na hora apropriada traslado

ao aeroporto e...FIM DOS SERVIÇOS.

Obs.; Os apartamentos deverão ser

desocupados até as 10hs.

7ª DIA - DOM. - TALLIN / SÃO 
PETERSBURGO (390kms)
Café da manhã. Saída para São Petersburgo.

Almoço. Chega e alojamento no hotel. Jan-
tar* (incluido no pacote plus).

8º DIA - SEG. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Visita panorâmica de São

Petersburgo chamada a “Veneza do norte”

devido aos inúmeros canais, ilhas e pontes.

Poderemos apreciar a avenida Nevsky com

seus prestigiosos edifícios: Palácios Anich-

kov, Belozerky, Catedral, a Celebre Igreja de

São Salvador de inconfundivel estilo russo

com suas cupulas coloridas e douradas em

forma de bulbo, o antigo palácio de inverno,

imponente residência dos Czares,  transfor-

mado no Museu do Hermitage e o Monu-

mento a Pedro o Grande. Passaremos diante

do edifício Almirantado com sua imponente

flecha dourada, símbolo da força naval

russa. Catedral de São Isaac com suas gi-

gantescas colunas de granito rox, a Forta-

leza de Pedro e Paulo destinada a proteger

a cidade dos ataques pelo mar e hoje trans-

formada em Museu. Faremos uma visita ex-

terior ao encoraçado aurora, barco da

antiga marinha de guerra imperial, cujos

tiros de canhão em 25 de outubro de 1917,

marcaram o início da revolução russa. Al-
moço. Tarde livre. Jantar* (incluido no
pacote plus).

9º DIA - TER. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao

Museu Hermitage. Situado no antigo Palácio

de Inverno é o maior museu da Rússia e um

dos mais importantes do mundo, contando

com mais de 3 milhões de obras de arte re-

nome internacional. Em especial suas coleções

de pintura das escolas italiana, flamenca, fran-

cesa e espanhola com obras de Da Vinci, Ra-

fael e Rembrandt, Gauguin, Matisse, Van

Gogh, Picasso entre outros. Almoço, jantar
e visita* (incluidos no pacote plus).

10º DIA - QUA. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Na hora apropriada traslado

ao aeroporto e...FIM DOS NOSSOS

SERVIÇOS.

Obs.; Os apartamentos deverão ser

desocupados até as 10hs.

Vilnius

Riga
Tallin

Best Western / Crowne Plaza / Com-
fort LT (3* Sup)
Islande / Martim Park / FG Royal
Sokos Viru / Meriton Grand & Spa /
Domina Inn Tallin

Única temporada
Sup. Hab. Individual
Visita opcional Helsinki

695
390
200

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Superior 4****

Tour 8 dias: Vilnius / Tallin

S. Petersburgo Marriott / Sokos

Maio 18 / Jun 15
Sup. Hab. Individual
Jun 29 / Out 05
Sup. Hab. Individual

775
425
670
310

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Superior 4****

Tour 4 dias: Tallin / São PetersburgoPacote Plus (P+)

• 1 almoço em restaurante e 2 jantares nos
hotéis (sem bebidas).

•Visita ao Museu de Hermitage

O tour inclui
• Traslados e visitas segundo programa.
• Alojamento e café da manhã durante todo o tour em habitação dupla.
• 2 almoços em restaurante (sem bebidas).
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.
• Guia falando espanhol durante todo o tour.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

4 DIAS: TALLIN / SÃO PETERSBURGO: 150€ INCLUE 3 REFEIÇÕES E 1 VISITA

Parnu

San Petersburgo

San Petersburgo 

Riga

Vilnius

Tallin

San Petersburgo

EXTENSÃO À RÚSSIA: SÃO PETERSBURGO

8 y 10 DIAS

desde

695€
VUE

LOS

C

HARTE

R Opção de vôo especial chárter
desde/até Madrid. Consulte tarifa.
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3º DIA – TER. – VILNIUS /  KAU-
NAS / SIAULIAI / RUNDALE /
RIGA (370KMS)
Café da manhã. Saída até Kaunas e visita
panorâmica, onde poderemos admirar a
praça do Governo e algumas das belíssimas
igrejas da cidade, igreja de Vytautas, uma
das mais antigas da cidade, a Casa de Per-
kunas de estilo gótico, o edifício barro da
Prefeitura, o convento de São Jorge, a igreja
de São Francisco Javier e a catedral de Kau-
nas, o maior edifício gótico da Lituánia.
Saída até Siaulia. Almoço. Visita da “Colina
dos Cruzes” em Siauliai onde os peregrinos
guardavam suas cruzes e rosários desde o
século XIV. Saída até Rundale. Visita do Pa-
lácio de Rundale, construído em 1740 por
Duque de Curlandia, como residência de
verão, onde se destacam o Salão Dourado,
o Salão Branco e a Grande Galeria, assim
como os aposentos privados. Saída até
Riga. Alojamento. (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+).

4º DIA – QUA. – RIGA
Café da manhã. Visita do Mercado Central
de Riga, o maior mercado dos Países Bálti-
cos e um dos maiores da Europa. Inaugu-
rado em 1930 com 5 grandes navios do
estilo Art Nouveau em pleno centro de
Riga. Seguiremos para visita panorâmica da
cidade, fundada pelo arcebispo de Bremen
em 1201, Capital da Lituânia, indepen-
dente a partir de 1991. Realizaremos um
passeio panorâmico a pé no centro histó-
rico. Admiraremos os magníficos edifícios
dos ricos comerciantes hanseáticos assim
como o Castelo de Riga, atual sede da Pre-
sidência da Republica, o antigo Convento
e Hospital do Espirito Santo, a catedral ca-
tólica de São Jacobo e algumas das edifi-
cações civis mais antigas da cidade, a
Catedral de Riga conhecida como a Cúpula

1º DIA – DOM. – VILNIUS
Chegada à Vilnius. Traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º DIA – SEG. – VILNIUS
Café da manhã no hotel. Visita panorâ-
mica da cidade moderna, e passeio a pé
pela cidade velha. Fundada em 1323, nas
margens do rios Neris e Vilna pelo Grão-
Duque Gediminas. As cúpulas  ortodoxas se
alternam na paisagem urbana com as setas
altas colunatas e igrejas católica e protes-
tante. Durante a visita, vamos admirar os
edifícios Art Nouveau em Gediminas Ave-
nida e da Sinagoga, em nossa caminhada
pelo centro histórico magnífico, contempla-
remos  a Catedral de Vilnius com a sua ima-
gem imponente neoclássica, a igreja de São
Pedro e São Paulo, a Igreja de St. Ana e São
Nicolás, o mais antigo na Lituânia. Igual-
mente interessante  são as Portas da Aurora
e a vizinha Catedral Ortodoxa. Tarde livre e
alojamento. (Almoço, Jantar e visita Trakai
incluído no Pacote Plus). Saida para da ex-
cursão até Trakai, localizado a poucos qui-
lômetros de Vilnius foi declarada um parque
nacional tanto pela beleza natural de seus
lagos e florestas, bem como a importância
histórica inicial do lugar, sede do Grão-Du-
cado da Lituânia e da capital do país, du-
rante a Idade Média. O imponente castelo
é um magnífico edifício localizado em uma
pequena ilha no meio de um lago idílico.

Pacote Plus (P+)

• 1 almoço em Vilnius
• 2 jantares em Vilnius
• 1 almoço em Riga
• 2 jantares em Riga
• 2 almoços em Tallin
• 3 jantares em Tallin
• Visita a Trakai com entrada ao castelo.
• Visita Barrio Art Nouveau e Jurmala em Riga
• Visita ao Museo Rocca ao Mare com 

entradas desde Tallin
• 3 almoços em São Petersburgo

• 3 jantares em São Petersburgo
• 2 almoço em Moscou
• 4 jantares em Moscou
• Visita ao Museo de Hermitage
• Excursão ao palácio de Pavlovsk
• Visita Parque de Catalina em Pushkin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita ao Kremlin com suas catedrais
• Visita ao Metro de Moscou
• Excursão a Sergiev Posad e seu Monastério
• Visita ao Mercado Izmailovo

O tour inclui

Saídas 2015 é a  maior dos países bálticos. É celebre  por
seu espetacular órgão, o maior da Europa
com: quatro teclados e mais de 6.700
tubos. A igreja de São Pedro, bela constru-
ção gótica edificada em 1209, sofreu um
terrível incêndio por bombardeio durante a
II Guerra Mundial, a Igreja foi cuidadosa-
mente restaurada. Tarde livre alojamento,
(Almoço, jantar e visitas opcionais inclui-
dos no Pacote Plus).Visita opcional ao
bairro de Art Nouveau, onde encontra-se a
maior concentração de edifícios, Art Nou-
veau, com fachadas de linhas sinuosa e rica
ornamentação. Visita opcional de Jurmala
é o mais importante e tradicional lugar de
veraneio dos Paises Bálticos, sua atração
principal e sem duvida é a imensa praia de
areia fina que se estende ao lago de mais
de 33 km. 

5º DIA – QUI. – RIGA / SIGULDA
/ PARNU / TALLIN (320Km)
Café da manhã. Saída em direção ao Par-
que Nacional do Vale do Gauja, um dos
mais belos parques da Europa do Norte,
com seus rios e córregos, suaves colinas,
frondosos bosques e misteriosas grutas.  Vi-
sita panorâmica desta preciosa cidade si-
tuada no centro do vale. Na outra margem
do rio Gauja  encontra se o povoado de Tu-
raida. Visita ao Castelo de Turaida, cons-
truído em 1214, sobrevivente de inúmeras
guerras, incêndios e destruições. Visitaremos
também a igreja de madeira de Vidzeme e

o cemitério de Livón, onde se encontra a
tumba de Maija, a “Rosa de Turaida” , per-
sonagem  legendário. Visita as grutas de
Gutmanis origem da mais celbres lenas da
história do Livones. Almoço. Saída para
Parnu, situada a 130 km ao sul de Tallim, na
desembocadura do rio Parnu, é conhecida
como ”a capital de verão” da Estónia, de-
vido a grande animação que reina na ci-
dade. Saída para Tallin. Alojamento no hotel.
Jantar*(incluído no pacote plus). 

6º DIA – SEX. – TALLIN
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica
de Tallin, oficialmente  fundada em 1219
por invasores daneses. Depois da indepen-
dência em 1991, a cidade foi restaurada e
hoje em dia é uma das mais belas capitais
europeias. Admiraremos o centro antigo
medieval, dividida em três partes: Toompea
ou a “Colina da Catedral”, a Cidade Antiga
e a Cidade Estônia. A Catedral conserva em
seus muros os escudos de armas das prin-
cipais famílias da comunidade báltico
alemã que constuiram a elite da cidade.
Apreciaremos também a bela catedral or-
todoxa e o imponente Castelo de Toompea,
sede do Parlamento Estônio. Tarde livre e
alojamento (Almoço, jantar e visita ao
Museu Rocca al mate incluidos no Pacote
Plus). Visita ao Museu Etnografico ao ar
livre “Rocca-al-Mare”. Magnífica recreação
de povoado típico estonio, situado no belo
bosque junto a costa do Báltico.

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

26
10, 24
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A VILNIUS: DOMINGO
2015

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto (traslados em outros dias diferentes do tour tem suplemento).
• Alojamento e café da manhã durante todo o circuito, habitações duplas.
• Almoços em restaurante (sem bebidas) indicados no tour.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu segundo o número de participantes.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou. Em algumas saídas este
trajeto pode ser realizado de avião.
• Guia falando espanhol durante todo o tour.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia local falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Países Bálticos e Rússia

15 DIAS: VILNIUS / MOSCOU: 915€

Tallin

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Visitando: Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda / Parnu / Tallin / São Petersburgo / Moscú.

7º DIA - SÁB. - TALLIN
Café da manhã. Dia livre com possibilidade
de excursão opcional de dia completo à
Helsiki. Alojamento. (Almoço e jantar in-
cluido no Pacote Plus P+).

8º DIA - DOM. - TALLIN / SÃO 
PETERSBURGO (390kms)
Café da manhã. Traslado à São Peters-
burgo. Chegada à São Petersburgo. (Al-
moço tipo pic nic e jantar incluido no
Pacote Plus P+). Alojamento no hotel. *O
traslado à São Petersurgo poderá ser ope-
rado em função de númreo de participantes
(à partir de 15 pessoa). 

9º DIA - SEG. - SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade para tomar contato com a cidade, seu
centro histórico e seus principais monume-
tos. São Petersburgo, declarada Patrimônio
da Humanidade UNESCO, é chama a “Ve-
neza do Norte” devido aos inúmeros ca-
nais, ilhas e pontes. Podemos apreciar a
Perspectiva Nevsky, com seus prestigiosos
edifícios: Palácio Anichkov, Palácio Belo-
zersky, Catedral de Nossa Senhora de
Kazán, Elisevv...Atravesaremos a Fontanka,
que cruza o centro de São Petersurgo, assim
como o Rio Moika e o canal Griboyedov.
Sobre este último encontra-se a celébre
igreja de São Salvador sobre o Sangue Der-
ramado, de inconfundível estilo russo, com
suas cúpulas multicores e douradas, em
forma de bulbo. O antigo Palácio de In-
verno, imponente residência dos Zares,
transformado no Museu de Hermitage. Ve-
remos a estátua de Pedro o Grande em
frente ao edifício do Senado e a Catedral
de São Isaac. Breve passeio pelo bairro de
Dostoievski e visitaremos a igreja de São
Vladimir e o Mercado Kuznechny. Continua-
mos com a visita da Fortaleza de Pedro e
Pablo. Situada em uma pequena ilha em
frente ao Palácio de Inverno e vista exterior
da cabana de Pedro o Grande. Almoço.
Tarde livre. (Jantar incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

10º DIA - TER. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
Museu Hermitage. Situado no antigo Palá-
cio de Inverno é o maior museu da Rússia
e um dos mais importantes do mundo, con-
tando com mais de 3 milhões de obras de

arte renome internacional. Em especial suas
coleções de pintura das escolas italiana, fla-
menca, francesa e espanhola com obras de
Da Vinci, Rafael e Rembrandt, Gauguin,
Matisse, Van Gogh, Picasso entre outros. Al-
moço, jantar e visita* (incluidos no pa-
cote plus).

11º DIA - QUA. - SÃO PETERS-
BURGO / MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a
Pavlovsky do Palacio Paulo e parque. O pa-
lacio de Pavlovsk foi um presente de Cata-
rina a Grande ao seu filho Paulo, futuro
Czar Paulo I, em 1777. A bela arquitetura
do palácio é refletido no parque envolvente.
(Visita e almoço incluído no pacote Plus).
A tarde transfer para estação ferroviária
para tomarmos trem rápido a Moscou
(classe turistica) com chegada ao anoitecer.
Transfer ao hotel e alojamento.  

12º DIA - QUI. - MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade. Através de amplas avenidas como a
célebre Tverskaya, chegaremos na Praça
Vermelha, chamada assim pela cor dos la-
drilhos dos edifícios que a rodeiam, o
Museu de Historias, as muralhas do Kremlin
e a catedral de São Basílio com suas famo-
síssimas cúpulas multicores em forma de
bulbo. Em seguida conheceremos o célebre
teatro Bolshoi, a catedral de São Salvador,
o imponente edifício da Lubianka, sede da
antiga KGB e as pequenas igrejas do velho
bairro “Kitai Gorod”. Passearemos nas ave-
nidas as margens do rio Moskova, com vis-
tas do Parlamento, a Duma ou “Casa
Branca”, e o estádio olímpico,  a "colina
dos pardais". Visita do Convento de Novo-
diévichi, e seu lago que inspiraram Tchai-
kovsky em o "Lago dos Cisnes" e
pararemos no Parque da Victoria, cons-
truido após a II Guerra Mundial. Continua-
remos até a rua Arbat, lugar de encontro
preferido dos moscovitas, animada no co-
ração da parte antiga da cidade. Visita do
convento de Novodévitchi, declarado Patri-
monio da Humanidade pela UNESCO, um
dos mais belos da Russia. Almoço. Tarde
livre. Passeio opcional à Galeria Tretyakov.
(Visita incluído no pacote Plus) incompa-
ravel pinacoteca de arte, com o nome de
seu fundador, o famoso comerciante Pavel
Tretyakov. O museu abriga mais de 130.000
obras criadas por artistas russos. Além de
sua magnífica coleção de ícones, você pode

admirar um panorama histórico único de
pintura russa do século XI ao presente. Os
destaques incluem "A Virgem de Vladimir
de" e "A Trindade". (Jantar incluído no
pacote Plus). Alojamento. 

13º DIA - SEX. - MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional
ao Kremlin (visita incluida no pacote Plus)
A palavra "Kremlin"  significa fortaleza em
russo. Construído no século XII, a sua forma
atual foi concluída no século XV, e é um
grande reflexo das diferentes fases da arte
russa. Na atualidade abriga os principais ór-
gãos de governo político e religioso. Visita-
remos seu interior para admirar o  "Sino
Zarina", o "Canhão do Czar", e a famosa
"Praça das Catedrais", emoldurado por São
Miguel, Ascensão e Anunciação. Visita op-
cional ao metrô de Moscou (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Visita opcional a Galeria Tretiakov. (Visita
incluida no Pacote Plus P+). Incrível pina-
coteca, chamada assim em honra ao fun-
dados, o celebre negociante Pavel Tretiakov.
O museu abriga mais de 130.000 obras
criadas por artistas russos, poderemos ad-
mirar um excepcional paranoma histórico
da pintura russa, desde o século XI até hoje.
Destacam-se “A Virgem de Vladmir” e “A
Trindade”. (Jantar incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

14º DIA - SÁB. - MOSCOU
Café da manhã Dia livre. Excursão opcional
a Sergiev Posad e  visita ao Monastério (Ex-
cursão incluida no Pacote Plus P+). Loca-
lizado a cerca de 70 km a nordeste da
capital russa, na Rota Imperial do Anel de
Ouro, Sergiev Posad é um dos mais impor-
tantes centros da religião ortodoxa. Insta-
lou-se em um mosteiro-fortaleza em 1340.
Com o tempo, o mosteiro tornou-se um dos
centros espirituais  mais  importante do
país. É conhecido como o "Vaticano russo".
Entre as suas numerosas igrejas e catedrais
destaca a cúpula azul da Catedral da As-
sunção, ou o mais importante, a Catedral
da Dormición (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Visita opcional ao mercado Izmai-
lovo. (Visita incluida no Pacote Plus P+).
Localizado a uma curta distância de Mos-
cou, Izmailovo é famoso por seu enorme
mercado, onde tudo pode ser encontrado.
Além de tradicionais bonecas russas, pode
ser encontrado em todas as jóias e bijoute-
rias, "souvenirs" da era soviética e artesa-

nato de todo canto do país. (Jantar in-
cluido no Pacote Plus P+).

15º DIA - DOM. - MOSCOU
Café da manhã no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.

Vilnius

Riga

Tallin

S. Petersburgo
Moscou

Novotel / Crowne Plaza / Best
Western
Islande / Radisson Blu / Mari-
tim Park
Radisson Blu / Meriton Grand
& Spa / Ulemiste
Marriott / Sokos / Holiday Inn
Novotel Centre / Holiday Inn /
Borodino

Mayo 24 / Junho 28
Sup. Hab. Individual
Resto de salidas
Sup. Hab. Individual

2.270
1.090
2.095

950

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Superior 4****

Tour 15 dias: Vilnius / Moscou

Riga

Vilnius

Tallin

San Petersburgo

Moscú

San Petersburgo

15 DIAS

desde

2.095€
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1º DIA - DOM. - SÃO PETERS-
BURGO 
Chegada à São Petersburgo. Traslado ao
hotel.

2º DIA - SEG. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade para tomar contato com a cidade, seu
centro histórico e seus principais monume-
tos. São Petersburgo, declarada Patrimônio
da Humanidade UNESCO, é chama a “Ve-
neza do Norte” devido aos inúmeros ca-
nais, ilhas e pontes. Podemos apreciar a
Perspectiva Nevsky, com seus prestigiosos
edifícios: Palácio Anichkov, Palácio Belo-
zersky, Catedral de Nossa Senhora de
Kazán, Elisevv...Atravesaremos a Fontanka,
que cruza o centro de São Petersurgo, assim
como o Rio Moika e o canal Griboyedov.
Sobre este último encontra-se a celébre
igreja de São Salvador sobre o Sangue Der-
ramado, de inconfundível estilo russo, com
suas cúpulas multicores e douradas, em
forma de bulbo. O antigo Palácio de In-
verno, imponente residência dos Zares,
transformado no Museu de Hermitage. Ve-
remos a estátua de Pedro o Grande em
frente ao edifício do Senado e a Catedral
de São Isaac. Breve passeio pelo bairro de
Dostoievski e visitaremos a igreja de São
Vladimir e o Mercado Kuznechny. Continua-
mos com a visita da Fortaleza de Pedro e
Pablo. Situada em uma pequena ilha em

Pacote Plus (P+)

• 2 almoços em São Petersburgo
• 2 jantares em São Petersburgo
• 2 almoços em Moscou
• 3 jantares em Moscou
• Visita ao Museo de Hermitage
• Excursão ao palácio de Pavlovsk
• Excursão a Pushkin (Exterior do palácio) 

e parque
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita ao Kremlin
• Visita ao Metro de Moscou
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo

O tour inclui

Saídas 2015 frente ao Palácio de Inverno e vista exterior
da cabana de Pedro o Grande. Almoço.
Tarde livre. (Jantar incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

3º DIA - TER. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional
ao Museu Hermitage. Situado no antigo Pa-
lácio de Inverno é o maior museu da Rússia
e um dos mais importantes do mundo, con-
tando com mais de 3 milhões de obras de
arte renome internacional. Em especial suas
coleções de pintura das escolas italiana, fla-
menca, francesa e espanhola com obras de
Da Vinci, Rafael e Rembrandt, Gauguin,
Matisse, Van Gogh, Picasso entre outros.
(Almoço, jantar e visita incluidos no Pa-
cote Plus P+).

4º DIA - QUA. - SÃO PETERS-
BURGO / MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional
a Pavlovsky do Palacio Paulo e parque. O
palacio de Pavlovsk foi um presente de
Catarina a Grande ao seu filho Paulo, fu-
turo Czar Paulo I, em 1777. A bela arqui-
tetura do palácio é refletido no parque
envolvente. (Visita e almoço incluidos no
Pacote Plus P+, poderá ser substituído
por jantar segundo o traslado de São Pe-
tersburgo à Moscou). A tarde transfer
para estação ferroviária para tomarmos
trem rápido a Moscou (classe turistica)

com chegada ao anoitecer. Transporte ao
hotel e alojamento.  

5º DIA - QUI. - MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Mos-
cou para tomar contato com a cidade, seu
centro histórico e seus principais monu-
mentos. Através de amplas avenidas como
a celebre Tverskaya, chegaremos à praça
Roja, declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, chamada assim pela cor dos
ladrilhos dos edifícios que às rodeiam: o
Museu de História, as muralhas do Kremlin
e catedral de São Basílio. Aos arredores se
encontra o celebre teatro Bolshoi, a cate-
dral de São Salvador, o imponente edifício
da Lubianka, sede da antiga KGB, e as pe-
quenas igrejas do bairro “Kitai Gorod”. Per-
correremos as avenidas que bordam o rio
Moskova, com visitas do Parlamento, a
Duma “Casa Branca”, o estádio olímpico,
a “Colina dos Pardais”. Contemplaremos o
exterior do celebre convento de Novedévit-
chi e seu lago, que inspiram a Tchaikovki
em o “Lago dos Cisnes” e faremos uma pa-
rada no Parque da Vitória, construídos
antes da II Guerra Mundial. Continuação
até  Arbat, lugar de encontro preferido dos
moscovitas, animada avenida no coração
do centro antigo. Pequena degustação de
vodka. Visita do convento de Novodévitchi,
declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, e um dos mais belos da Rússia.
Almoço. Tarde livre. Visita opcional ao

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Set.
Outubro

26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 24*, 28
01*, 05, 08*, 12, 15*, 19, 22*, 26, 29*
02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 23, 26*, 30
02*, 06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

A SÃO PETERSBURGO: DOMINGO
2015

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto (traslados em outros dias diferentes ao tour tem suplemento).

• Alojamento e café da manhã durante todo o tour, habitações duplas.

• 2 almoços em restaurantes (sem bebidas) indicados no tour.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu segundo número de participantes.

• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou. Em algumas saídas este

trajeto pode ser realizado de avião.

• Guia falando espanhol durante todo o tour.

• Visitas panorâmicas da cidades com guia falando espanhol.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Rússia 1: São Petersburgo e Moscou

8 DIAS: SÃO PETERSBURGO / MOSCOU: 500€ INCLUE 9 REFEIÇÕES E 8 VISITAS

San Petersburgo

Rostov

NOTA: *Saídas especiais às quartas, de 24 de
junho a 02 de setembro.

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Metro de Moscou. (Visita incluído no Pa-
cote Plus P+) inaugurado em 1935, o
Metro de Moscou era o Palácio do Povo. Em
sua decoração participaram os mais impor-
tantes artistas da época e é um dos princi-
pais meios de transporte da cidade, com
200km de linhas e 145 estações. (Jantar
incluido no Pacote Plus P+). Alojamento. 

6º DIA - SEX. - MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional
ao Kremlin (Visita incluida no Pacote Plus
P+). A palavra "Kremlin"  significa forta-
leza em russo. Construído no século XII, a
sua forma atual foi concluída no século XV,
e é um grande reflexo das diferentes fases
da arte russa. Na atualidade abriga os prin-
cipais órgãos de governo político e reli-
gioso. Visitaremos seu interior para admirar
o  "Sino Zarina", o "Canhão do Czar", e a
famosa "Praça das Catedrais", emoldurado
por São Miguel, Ascensão e Anunciação. Vi-
sita opcional ao metrô de Moscou (Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Tarde livre. Vi-

sita opcional a Galeria Tretiakov. (Visita in-
cluida no Pacote Plus P+). Incrível pinaco-
teca, chamada assim em honra ao
fundados, o celebre negociante Pavel Tre-
tiakov. O museu abriga mais de 130.000
obras criadas por artistas russos, podere-
mos admirar um excepcional paranoma his-
tórico da pintura russa, desde o século XI
até hoje. Destacam-se “A Virgem de Vlad-
mir” e “A Trindade”. (Jantar incluido no
Pacote Plus P+). Alojamento.

7º DIA - SÁB. - MOSCOU
Café da manhã Dia livre. Excursão opcio-
nal a Sergiev Posad e  visita ao Monastério
(Excursão incluida no Pacote Plus P+).
Localizado a cerca de 70 km a nordeste da
capital russa, na Rota Imperial do Anel de
Ouro, Sergiev Posad é um dos mais impor-
tantes centros da religião ortodoxa. Insta-
lou-se em um mosteiro-fortaleza em
1340. Com o tempo, o mosteiro tornou-se
um dos centros espirituais  mais  impor-
tante do país. É conhecido como o "Vati-

cano russo". Entre as suas numerosas
igrejas e catedrais destaca a cúpula azul
da Catedral da Assunção, ou o mais im-
portante, a Catedral da Dormición (Al-
moço incluido no Pacote Plus P+). Visita
opcional ao mercado Izmailovo. (Visita in-
cluida no Pacote Plus P+). Localizado a
uma curta distância de Moscou, Izmailovo
é famoso por seu enorme mercado, onde
tudo pode ser encontrado. Além de tradi-
cionais bonecas russas, pode ser encon-
trado em todas as jóias e bijouterias,
"souvenirs" da era soviética e artesanato
de todo canto do país. (Jantar incluido no
Pacote Plus P+).

8º DIA - DOM. - MOSCOU
Café da manha. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e... FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.

San Petersburgo

San Petersburgo

Moscú

S. Petersburgo

Moscou

Marriott  / Sokos / Holiday Inn
/ Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

Maio 24 / Junho 28
Sup. Hab. Individual
Outras saídas
Sup. Hab. Individual

1.270
700

1.095
570

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Superior 4****

Tour 8 Dias: S.Petersburgo / Moscou

Moscú

Moscú

8 DIAS

desde

1.095€

Visitando: São Petersburgo / Moscou.
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chi e seu lago, que inspiram a Tchaikovki
em o “Lago dos Cisnes” e faremos uma pa-
rada no Parque da Vitória, construídos
antes da II Guerra Mundial. Continuação
até  Arbat, lugar de encontro preferido dos
moscovitas, animada avenida no coração
do centro antigo. Pequena degustação de
vodka. Visita do convento de Novodévitchi,
declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, e um dos mais belos da Rússia.
Almoço. Tarde livre. Visita opcional ao
Metro de Moscou. (Visita incluído no Pa-
cote Plus P+) inaugurado em 1935, o
Metro de Moscou era o Palácio do Povo. Em
sua decoração participaram os mais impor-
tantes artistas da época e é um dos princi-
pais meios de transporte da cidade, com
200km de linhas e 145 estações. (Jantar
incluido no Pacote Plus P+). Alojamento. 

3º DIA - SEX. - MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional
ao Kremlin (Visita incluida no Pacote Plus
P+). A palavra "Kremlin"  significa forta-
leza em russo. Construído no século XII, a
sua forma atual foi concluída no século XV,
e é um grande reflexo das diferentes fases
da arte russa. Na atualidade abriga os prin-
cipais órgãos de governo político e reli-
gioso. Visitaremos seu interior para admirar
o  "Sino Zarina", o "Canhão do Czar", e a
famosa "Praça das Catedrais", emoldurado
por São Miguel, Ascensão e Anunciação. Vi-
sita opcional ao metrô de Moscou (Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Tarde livre. Vi-

1º DIA - QUA. - MOSCOU
Chegada à Moscou. Traslado ao hotel. Alo-
jamento.

2º DIA - QUI. - MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Mos-
cou para tomar contato com a cidade, seu
centro histórico e seus principais monu-
mentos. Através de amplas avenidas como
a celebre Tverskaya, chegaremos à praça
Roja, declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, chamada assim pela cor dos
ladrilhos dos edifícios que às rodeiam: o
Museu de História, as muralhas do Kremlin
e catedral de São Basílio. Aos arredores se
encontra o celebre teatro Bolshoi, a cate-
dral de São Salvador, o imponente edifício
da Lubianka, sede da antiga KGB, e as pe-
quenas igrejas do bairro “Kitai Gorod”. Per-
correremos as avenidas que bordam o rio
Moskova, com visitas do Parlamento, a
Duma “Casa Branca”, o estádio olímpico,
a “Colina dos Pardais”. Contemplaremos o
exterior do celebre convento de Novedévit-

Pacote Plus (P+)

• 2 almoços em São Petersburgo
• 3 jantares em São Petersburgo
• 2 almoços em Moscou
• 2 jantares em Moscou
• Visita ao Museo de Hermitage
• Excursão ao palácio de Pavlovsk
• Excursão a Pushkin (Exterior do palácio) 

e parque
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita ao Kremlin
• Visita ao Metro de Moscou
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo

O tour inclui

Saídas 2015 sita opcional a Galeria Tretiakov. (Visita in-
cluida no Pacote Plus P+). Incrível pinaco-
teca, chamada assim em honra ao
fundados, o celebre negociante Pavel Tre-
tiakov. O museu abriga mais de 130.000
obras criadas por artistas russos, podere-
mos admirar um excepcional paranoma his-
tórico da pintura russa, desde o século XI
até hoje. Destacam-se “A Virgem de Vlad-
mir” e “A Trindade”. (Jantar incluido no
Pacote Plus P+). Alojamento.

4º DIA - SÁB. - MOSCOU /
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Excursão opcional a Ser-
guiev Posad e visita do Monastério. (Excur-
são incluida no Pacote Plus P+). Situado
a 70km ao nordeste da capital russa, a rota
imperial do Anel de Ouro, Serguiev Posad
é um dos centros mais importantes da re-
ligião ortodoxa. Com o passar do tempo, o
monastério se converteu a um dos mais es-
petaculares e imporntates centros espiri-
tuais do país. Conhecido como o “Vaticano
Russo”. Entre suas numerosas igrejas e ca-
tedrais, se destacam a cúpula azul da ca-
tedral de Assunção, a mais importante
delas, a catedral da Dormição.  (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+, poderá ser
substituído por jantar segundo o traslado
de São Petersburgo à Moscou). Visita op-
cional ao Mercado de Izmailovo. (Visita in-
cluida no Pacote Plus P+). Situado a
poucas distâncias de Moscou, Izmailovo é
celebre pelo seu imenso mercado, onde

tudo pode ser encontrado. Pode ser encon-
trar as tradicionais bonecas russas, jóias,
artigos de bijuterias “souvenirs” da época
soviética e também artesanatos proceden-
tes dos rincões do país. Pela tarde, traslado
a estação ferroviária para embarcar no
trem rápido à São Petersburgo (classe tu-
rista) * com chegada à São Petersburgo na
primeira hora da noite. Chegada e traslado
ao hotel. Alojamento. *Em caso de impos-
sibilidade de reservar o trem de alta velo-
cidade, o transporte entre Moscou e São
Petersburgo será realizado em avião de
linha regular.

5º DIA - DOM. - SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade para tomar contato com a cidade, seu
centro histórico e seus principais monume-
tos. São Petersburgo, declarada Patrimônio
da Humanidade UNESCO, é chama a “Ve-
neza do Norte” devido aos inúmeros ca-
nais, ilhas e pontes. Podemos apreciar a
Perspectiva Nevsky, com seus prestigiosos
edifícios: Palácio Anichkov, Palácio Belo-
zersky, Catedral de Nossa Senhora de
Kazán, Elisevv...Atravesaremos a Fontanka,
que cruza o centro de São Petersurgo, assim
como o Rio Moika e o canal Griboyedov.
Sobre este último encontra-se a celébre
igreja de São Salvador sobre o Sangue Der-
ramado, de inconfundível estilo russo, com
suas cúpulas multicores e douradas, em
forma de bulbo. O antigo Palácio de In-

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Set.
Outubro

29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 21* 24, 28*
01, 05*, 08, 12*, 15, 19*, 22, 26*, 29
02* 05, 09*, 12, 16*, 19, 23*, 26, 30*
02, 06*, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21

A MOSCOU: QUARTAS
2015

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto (traslados em outros dias diferentes ao tour tem suplemento).
• Alojamento e café da manhã durante todo o tour, habitações duplas.
• 2 almoços em restaurantes (sem bebidas) indicados no tour.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu segundo número de participantes.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de Moscou à São Petersburgo. Em algumas saídas este
trajeto pode ser realizado de avião.
• Guia falando espanhol durante todo o tour.
• Visitas panorâmicas da cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Rússia 2: Moscou e São Petersburgo

8 DIAS: MOSCOU / SÃO PETERSBURGO: 500€ INCLUE 9 REFEIÇÕES E 8 VISITAS

San Petersburgo

NOTA: *Saídas especiais aos Domingos, de 21 de
Junho à 06 de Setembro.

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Visitando: Moscou / São Petersburgo.

verno, imponente residência dos Zares,
transformado no Museu de Hermitage. Ve-
remos a estátua de Pedro o Grande em
frente ao edifício do Senado e a Catedral
de São Isaac. Breve passeio pelo bairro de
Dostoievski e visitaremos a igreja de São
Vladimir e o Mercado Kuznechny. Continua-
mos com a visita da Fortaleza de Pedro e
Pablo. Situada em uma pequena ilha em
frente ao Palácio de Inverno e vista exterior
da cabana de Pedro o Grande. Almoço.
Tarde livre. (Jantar incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

6º DIA - SEG. - SÃO
PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional
ao Museu Hermitage. Situado no antigo Pa-
lácio de Inverno é o maior museu da Rússia
e um dos mais importantes do mundo, con-
tando com mais de 3 milhões de obras de
arte renome internacional. Em especial suas
coleções de pintura das escolas italiana, fla-
menca, francesa e espanhola com obras de
Da Vinci, Rafael e Rembrandt, Gauguin,
Matisse, Van Gogh, Picasso entre outros.
(Almoço, jantar e visita incluidos no Pa-
cote Plus P+).

7º DIA - TER. - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional
a Pavlovsk e visita do Palácio Pablo e par-
que. O Palácio de Pavlovsk foi um dom de
Catarina a Grande e seu filho Pablo, fu-
turo Pablo I, em 1777. O lugar tomou ra-
pidamente o nome de Pavlovsk e se
enriqueceu com numerosas obras de arte
graças a esposa de Zar, Maria Fedorovna,
grande amante das artes, que foi patrona
de numerosos artistas. O grande parque
de 600 hectáres, originalmente ambiente
de caça imperial, é uma obra mestra da
arquitetura paisagística na Europa. Excur-
são à Pushkin, vista exterior do palácio e
passeio no parque. (Visita e almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Jantar e alo-
jamento. 

8º DIA - QUA. - SÃO PETERSBURGO
Café da manha. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e... FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.

San Petersburgo

Moscú

Moscou

S. Petersburgo

Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
Vendensky / Radisson

Maio 20 / Junho 28
Sup. Hab. Individual
Outras saídas
Sup. Hab. Individual

1.270
700

1.095
570

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Superior 4****

Tour 8 Dias: Moscou / S.Petersburgo

San Petersburgo San Petersburgo

Moscú

Moscú

8 DIAS

desde

1.095€
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Visitando: São Petersburgo / Moscou / Rostov Veliki / Yaroslavl / Kostromá / Suzdal / Bogolyuvobo / Vladimir.

em trem de alta velocidade (classe turista)*.
Chegada à Moscou. Traslado ao hotel, aloja-
mento e jantar (se não tiveram almoço)*.
*Em caso de impossibilidade de reservar o trem,
o transporte será realizado em avião de linha
regular.
*Os passageiros podem ter neste dia o jantar
tipo “picnic” em função da hora de saída do
avião ou trem.

5º DIA - QUI. - MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou
para tomar contato com a cidade, seu centro
histórico e seus principais monumentos. Através
de amplas avenidas como a celebre Tverskaya,
chegaremos à praça Roja, declarada Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO, chamada assim
pela cor dos ladrilhos dos edifícios que às ro-
deiam: o Museu de História, as muralhas do
Kremlin e catedral de São Basílio. Aos arredores
se encontra o celebre teatro Bolshoi, a catedral
de São Salvador, o imponente edifício da Lu-
bianka, sede da antiga KGB, e as pequenas
igrejas do bairro “Kitai Gorod”. Percorreremos
as avenidas que bordam o rio Moskova, com
visitas do Parlamento, a Duma “Casa Branca”,
o estádio olímpico, a “Colina dos Pardais”.
Contemplaremos o exterior do celebre con-
vento de Novedévitchi e seu lago, que inspiram
a Tchaikovki em o “Lago dos Cisnes” e faremos
uma parada no Parque da Vitória, construídos
antes da II Guerra Mundial. Continuação até
Arbat, lugar de encontro preferido dos mosco-
vitas, animada avenida no coração do centro
antigo. Pequena degustação de vodka. Visita
do convento de Novodévitchi, declarado Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO, e um dos
mais belos da Rússia. Almoço. Tarde livre. Visita
opcional ao Metro de Moscou. (Visita incluído
no Pacote Plus P+) inaugurado em 1935, o
Metro de Moscou era o Palácio do Povo. Em
sua decoração participaram os mais importan-
tes artistas da época e é um dos principais
meios de transporte da cidade, com 200km de
linhas e 145 estações. (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+). Alojamento. 

6º DIA - SEX. - MOSCOU
Café da manhã. Visita ao Kremlin com suas ca-
tedrais, a mais importante do país, e declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Visi-
taremos o interior do recinto para admirar a
“Campana Zarina”, a maior do mundo e o “Ca-
nhão Zar”, um dos maiores já construído. Fina-
lizaremos visitando a celebre “Praça das
Catedrais”. Almoço. Visita da galeria Tretyakov,
onde poderemos admirar a história da arte rusa,
sacra e laica que abriga mais de 130.000 obras
criadas por artistas russos e também a obra mes-
tre “A Trindade”. Jantar e alojamento.

1º DIA - DOM. - SÃO PETERS-
BURGO
Chegada à São Petersburgo. Traslado ao hotel.
Alojamento.

2º DIA - SEG. - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade
para tomar contato com a cidade, seu centro
histórico e seus principais monumetos. São Pe-
tersburgo, declarada Patrimônio da Humani-
dade UNESCO, é chama a “Veneza do Norte”
devido aos inúmeros canais, ilhas e pontes. Po-
demos apreciar a Perspectiva Nevsky, com seus
prestigiosos edifícios: Palácio Anichkov, Palácio
Belozersky, Catedral de Nossa Senhora de
Kazán, Elisevv...Atravesaremos a Fontanka,
que cruza o centro de São Petersurgo, assim
como o Rio Moika e o canal Griboyedov. Sobre
este último encontra-se a celébre igreja de São
Salvador sobre o Sangue Derramado, de incon-
fundível estilo russo, com suas cúpulas multi-
cores e douradas, em forma de bulbo. O antigo
Palácio de Inverno, imponente residência dos
Zares, transformado no Museu de Hermitage.
Veremos a estátua de Pedro o Grande em
frente ao edifício do Senado e a Catedral de
São Isaac. Breve passeio pelo bairro de Dos-
toievski e visitaremos a igreja de São Vladimir
e o Mercado Kuznechny. Continuamos com a
visita da Fortaleza de Pedro e Pablo. Situada
em uma pequena ilha em frente ao Palácio de
Inverno e vista exterior da cabana de Pedro o
Grande. Almoço. Tarde livre. (Jantar incluido
no Pacote Plus P+). Alojamento.

3º DIA - TER. - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Manhã livre. Almoço. Visita
do museu de Hermitage, o maior museu da
Rússia, assim como um dos mais importantes
do mundo, contando com mais de 3.000 mi-
lhões de obras de arte. Jantar e alojamento

4º DIA - QUA. - SÃO PETERS-
BURGO / MOSCOU
Café da manhã. Excursão à Pavlovsk, visita in-
terior do Palácio de Pablo e passeio no parque.
Continuaremos com a excursão à Pushkin, vista
exterior do Palácio de Catalina e passeio no par-
que. Regresso à São Petersburgo. Almoço* e
traslado a estação ferroviária. Saída à Moscou

O tour inclui

Saídas 2015 7º DIA - SÁB. - MOSCOU / SER-
GUIEV POSAD / ROSTOV VELIKI /
YAROSLAVL
Café da manhã. Saída até o monastério de
Serguiev Posad, na rota imperial do Anel de
Ouro, é um dos centros mais importantes da
religião ortodoxa e declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Visita ao Monas-
tério da Trindade de São Sérgio, conhecido
como o “Vaticano Russo”. Almoço. Saída até
Rostov Veliki. Visita panorâmica desta cidade
medieval que conta com numerosas igrejas e
monastérios de grande interesse, assim como
o magnífico Kremlin, considerado o mais belo
da Rússia. Visita do Kremlin, a Praça das Cate-
drais, a Corte dos Bispos e o Jardim Metropo-
litano. Saída até Yaroslavl. Jantar e alojamento.

8º DIA - DOM. - YAROSLAVL /
KOSTROMÁ / PLIOS / SÚZDAL
Café da manhã. Visita panorâmica de Yaros-
lavl, uma das cidades do “Anel de Ouro” e de-
clarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, onde se destacam suas galerias co-
merciais, as Oficinas do Governo, a casa Vak-
romeyev, a Universidade Estatal, Teatro Volkov
o mais antigo da Rússia, e a igreja de São João
Batista. Continuação a igreja do Profeta Elias
e o Monastério da Transfiguração do Salvador.
Saída até Kostromá. Almoço. Visita panorâ-
mica da cidade poderemos admirar à Praça Su-
sanin, Torre dos Bombeiros, Casa de Guarda,
Monumento a Mijail Romanov, Monastério de
Epifania, Monastério Ipatiev, onde destaca-se
a Catedral da Trindade e o Palácio do Roma-
nov. Visita do Museu de Arquitetura de Ma-
dera. Parada em Pilos, denominada “Suiça de
Volga”, onde poderemos admirar a igreja da
Trindade, igreja Vedénskaya e a Catedral de As-
sunção. Saída até Suzdal. Jantar e alojamento.

9º DIA - SEG. - SÚZDAL / BOGO-
LYÚBOVO / VLADMIR / MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica, conside-
rada uma obra mestra da arquitetura medieval
russa, maravilhoso conjunto de 200 monumen-
tos, tanto religiosos como civil, incluindo 27
campánarios e 5 monastérios. O Vladmir-Súz-

dal aglutinou as principais cidades do “Anel de
Ouro” formando assim o núcleo da antiga Rús-
sia, declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Visita do Kremlin, em seu interior se
destacam a Catedral da Natividad e a igreja de
madeira de São João Batista. Visita do Museu
de Arquitetura de madeira, onde destacam-se
a igreja de madeira da Transfiguração e a igreja
de madeira da Ressurreição. Visita do exterior
do Monastério de Salvador e São Eutimio. Visita
do Convento de Intercesão de Maria Pokrovsky.
Saída até Bogolyúbovo, onde poderemos ver as
ruinas do castelo do principe Bogolyubsky, que
inclui a Torre da Escada e aigreja da Natividade
da Virgem. Saída até Vladmir. Almoço. Visita
panorâmica de Vladmir, a cidade mais impor-
tante da Rússia até a invasão do mongóis e de-
clarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Visita exterior da Catedral de Assun-
ção, considerada uma das mais importantes da
Rússia e foi inspirada na catedral do Kremlin de
Moscou. Visita a Catedral de São Dimitri. Saída
até Moscou. Jantar e alojamento.

Día 10º (Martes)  MOSCÚ
Café da manha. Na hora apropriada, traslado
ao aeroporto para embarque em vôo de re-
gresso e... FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

Junho
Julho
Agosto
Setembro

07
05, 19
02, 09, 16
06, 20

A SÃO PETERSBURGO: DOMINGO
2015

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto (traslados em outras dias, diferentes ao tour, tem suplemento.
• Alojamento e café da manhã durante todo o tour, habitação dupla.
• 8 almoços e 8 jantares em restaurante ou hotéis (sem bebidas) indicados no tour.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu segundo número de participantes.
• Bilhete para o trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou. Em algumas saídas este tra-
jeto poderá ser realizado de avião.
• Guia falando espanhol durante todo o tour.
• Visitas panorâmicas da cidade com guia local falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

S.Petersburgo

Moscou 

Yaroslavl
Suzdal 

Marriott / Radisson / Sokos / Ho-
liday Inn / Vedensky 
Marriott / Holiday Inn / Radisson
/ Novotel / Borodino 
Park Inn/ Ring Premier/ St. Georges
Nikolaevskiy Posad / Kremlevsky
/Novotel/  Pushkarskaya Slobod

Saída 07 Junho
Sup. Hab. Individual
Outras saídas
Sup. Hab. Individual

2.350
890

2.175
750

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Superior 4****

Tour 8 Dias: S.Petersburgo / Moscou

San Petersburgo

Moscú

Serguiev Posad

Bogoluvobo

Vladimir

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.

10 DIAS

desde

2.175€

São Petersburgo, Moscou e o Anel de Ouro



EUROPA CENTRAL, EUROPA DO LESTE E PAÍSES NÓRDICOS: Mini Circuitos 149

Visitando: Taskent / Urgench / Bujará / Samarcanda.

Unesco. A região se encontra rodeada por

uma alta e epessa muralha construida a base

de argila.Visita do Minarete de Kalta Menor,

do séc. XVIII que foi o maior da Asia Central.

Visitaremos a Mesquita de Juma do séc X com

seu grandioso patio interior, cercado de 112

colunas de madeira esculpida. Continuação da

visita ao complexo arquitetônico Tash Hovli,

Mausoléu de Pahlavan Mahmud, Mesquita

Juma. Jantar em restaurante local. Traslado

ao aeroporto de Urgench para embarque em

voo (não incluso) com destino a Bujara.  Alo-

jamento.

4º DIA – SEG. - BUJARÁ
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica

de Bujará que durante um longo tempo foi o

principal centro da cultura islâmica e o lugar

de peregrinação muçulmana mais importante

do mundo. O centro histórico da cidade foi de-

clarado Patrimônio da Humanidade pela

Unesco no ano de 1993.  Visita do conjunto

arquitetônico Liabi Hauz, a parte mais tran-

quila da cidade que se conserva em seu as-

pecto mais autentico. Visita do Mausoléo de

los Samani, primavera santo Chashmai

Ayub...Almoço. Seguiremos  para o conjunto

arquitetônico “Poi-Kalyan” que consiste no

minarete Kalyan, Mesquita Kalyan, ambos

construídos com azulejos e decorados com cú-

pulas, arcadas e cerâmicas vitrificadas com

motivos geométricos, e a Madraza Mir-i-Arab

que compõem o conjunto arquitetônico mais

majestoso da cidade. Seus monumentos se re-

velam a espiritualidade da cidade antiga e a

história da cultura durante a época dos gover-

nadores. Visita do Minarete Kalyan do século

XII, a construção mais alta da cidade antiga.

Por seu valor estético é o minarete mais im-

portante dos que se conservam na atualidade

Visita da Mesquita Kalyan do século XV, ro-

deada por muralha, que é uma das constru-

ções mais grandiosas da sua época e as

Mesquitas Boloi Havz e Chashmai Aiub. Visita

da Mesquita Maggoki-Attori e das Madrazas

Ulugbeka e Abdulazizhana. Visita da Cúpula

Toki Zargaron, Toki Telpak Furushon, Toki Sa-

rafon, Chor Minor. Jantar em restaurante

local. Alojamento.

1º DIA – SEX. - TASKENT
Chegada. Recepção e traslado ao hotel. Alo-

jamento.

2º DIA – SÁB. - TASKENT
Café da manhã. Chegada a Taskent e tras-

lado ao hotel. Visita da cidade antiga. Com-

plexo arquitetônico Hasti Imam, Madraza

Barak Kan, Madraza Kafal Shoni, Madraza Ku-

keldash, bazar Chorsu. Almoço. Pela tarde, vi-

sita panorâmica de Taskent, onde os edifícios

mais modernos combinam com os monumen-

tos medievais e amplos parques. A cidade, re-

cebeu influencias persas, árabe, turcas e

soviéticas. Visita da Praça de Amir Temur com

a estátua de Amir Temur em seu cavalo divino

e a Praça da Independência, onde se celebra

todos os festejos e desfiles oficiais. A praça

está cercada de edifícios governamentais,

como o Parlamento e numerosos ministérios,

onde de situam belas fontes com cascatas.

Passeio ao Museu de Artes Aplicadas, desta-

que não somente por suas coleções mas tam-

bém por sua estrutura e decoração. Jantar em

restaurante local.Alojamento. 

3º DIA – DOM. - TASKENT/ UR-
GENCH/ KHIVA/  BUJARA
Café da manhã no hotel. Traslado ao aero-

porto para tomarmos voo (não incluso) com

destino a Urgench. Traslado a Khiva. Passeio

da antiga cidade de Itchan Kala onde pedere-

mos admirar seus mais de 50 monumentos

históricos e mansões, que datam do séc. XVII

ao XIX e que se encontram entre as obras de

melhor conservação da arquitetura muçul-

mana da Asia Central. Itchan Kala, é conside-

rada um autentico museu ao ar livre e foi

declarado Patrimônio da Humanidade pela

O tour inclui

Saídas 2015 5º DIA – TER. - BUJARÁ / SAMAR-
CANDA
Café da manhã no hotel. Visita do Sepulcro

da madre de Bahouddin Nakshbandi, Mauso-

léo Chor Bakr e visita a residencia de verão de

Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa. Al-
moço em restaurante local e saida para Sa-

marcanda. Chegada e jantar em restaurante
local. Alojamento.

6º DIA – QUA. - SAMARCANDA
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica

de Samarcanda, fundada ás margens do rio

Zeravshan, a cidade se beneficio durante lon-

gos séculos de uma situação estratégica; o

encontro das principais rotas comerciais que

hoje conhecemos como “Rota da Seda”,

onde transitavam mercadorias preciosas entre

China e Oriente Médio, com seu destino final

na distante Europa. Continuação pelo celebre

Registán, o centro da cidade antiga, onde

estão três antigas madrazas: Sher-Dor, cons-

truída em 1636 e decorada com tigres ru-

gindo, contradizendo a proibição islâmica de

representar animais vivos; a madraza Tillya-

Kori, construída em 1660 e cujo nome signi-

fica “coberta de ouro” e a madraza Ulugbek,

construída em 1420, onde ensinavam mate-

mática, astronomia, filosofia e outras assun-

tos. Visita do Mausoléu Gur Emira construido

pelo célebre Tamerlán, legendario conquista-

dor e lider militar e político turco-mongol, O

sepulcro estava destinado ao seu neto,

porem, posteriormente se covnerteu em pan-

teón familiar, onde se encontram os restos do

próprio Tamerlán e seus descendentes, O in-

terior do Mausoléo está decorado com pintu-

ras azuis e douradas. Almoço em restaurante

local e continuação do passeio com a visita

da Mesquita Bibi-Khonum e Bazar Siab.  Jan-
tar em restaurante local. Alojamento.

7º DIA – QUI. -  SAMARCANDA /
TASKENT
Café da manhã no hotel. Continuação da

visita a Samarcanda, uma das cidades mais

antigas do mundo ainda habitada, extraordi-

nário centro de difusão cultural no passado.

Durante o auge  do seu desenvolvimento foi

chamada “ A Roma do Leste”, representando

um ponto de fusão iraní, india e mongol com

numerosas influencias tanto orientais como

ocidentais. Visita do observatório de Ulughbek

e do Museu da cidade antiga “Afrosiyab”. Vi-

sita da Necrópolis de Shah-i-Zinda. Almoço em

restaurante local. Traslado à estação de trem

para tomar o trem de alta velocidade Afrosiab

com destino Tashkent. Chegada e jantar fes-

tivo de despedida em restaurante local. Aloja-

mento.

8º DIA – SEX. - TASKENT 
Café da manha. Na hora apropriada, traslado
ao aeroporto para embarque em vôo de re-
gresso e... FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

29
19  
03, 17, 31 
14, 28
04, 18, 25
02,16

A TASKENT: SEXTAS
2015

• Traslado do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída do tour. (Traslados em outros dias
diferentes ao tour tem suplementos).
• Alojamento e café da manhã nos hotéis.
• Um total de 6 jantares e 6 almoços em restaurantes locais (sem bebidas).
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu com guia falando espanhol.
• Trem de alta velocidade “Afrosiab” Samarcanda-Taskent.
• Entradas necessárias.  
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Rota de Seda

Urgench

Bujará

Samarcanda

KAZASTHAN

UZBEKISTAN

Taskent

Em hab. dupla
Sup. Hab. Individual

1.425
350

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Tour 8 Dias: Taskent / Taskent

Taskent
Bujará
Samarcanda

Dedeman Silk Road 4*
Asia Bukhara / Grand Bukhara 4*
Registan Plaza 4*

- Taskent / Urgench / Bujara em classe econômica
300€ NETO Por pessoa
- Vôos desde até Madrid  
800€ NETO Por pessoa 

Suplemento vôos
(Sujeito à modificações)

*Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.

8 DIAS

desde

1.425€



EUROPA CENTRAL, EUROPA DO LESTE E PAÍSES NÓRDICOS: Circuitos150

Para os passageiros iniciando o
serviço em Paris: chegada e traslado
ao hotel. Dia livre. A última hora da tarde
saída para realizar o tour de Paris ilumi-
nado. Alojamento.

5º DIA - SÁB. - PARIS
Café da manhã no hotel. Saída para efe-
tuar um passeio pela cidade, suas princi-
pais avenidas e monumentos como: a Ilha
de Cité, Notre Dame, o Arco do Triunfo, os
Campos Eliseos, os Inválidos, a Ópera e a
Torre Eiffel, tendo a oportunidade de subir
a mesma para admirar uma bela panorâ-
mica de todo Paris. (Subida a Torre Effeil
2º piso incluida no Pacote Plus P+).
Nossa visita terminará no centro da cidade
onde teremos a opção de degustar o al-
moço em um típico Bistro. (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Pela tarde
sugerimos fazer uma visita opcional a Ver-
salles para poder visitar seu belo palácio
e famosos jardins. E pela noite terminar
assistindo opcionalmente ao espetáculo
de Molino Rojo e o Lido. Alojamento.

6º DIA - DOM. - PARIS
Café da manhã no hotel. Destinaremos
este dia a passear livremente pela cidade,
seus passeios e bulevares, e talvez entrar-
mos no museu do Louvre para poder co-
nhecer sua grande coleção de arte.
Alojamento.

7º DIA - SEG. - PARIS / BRUXELAS
(252KM)
Café da manhã no hotel e saída até Lille
e Bruxelas. Chegada e visita panorâmica
da cidade com a esplêndida catedral de
Saint-Michel, a Colonne du Congrés, o
bairro de Heizel com o celebre Atonium,
a Place Royale, o Palácio Real e o centro
antigo com a magnífica Grande Platz, a
mais bela da Europa. Tempo livre. Pela
noite podemos opcionalmente desfrutar
de um típico jantar ao entorno da Grande
Platz. (Jantar típico incluido no Pacote
Plus P+). Alojamento.

8º DIA - TER. - BRUXELAS /
GANTE / BRUGES (168KM)
Café da manhã e saída até a cidade de
Gante, com sua magnífica catedral de São
Bavon, onde se expõem o famoso Cordero
Místico, e o centro antigo de ambiente me-
dieval. Tempo livre para passear pela cidade

1º DIA - TER. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Londres.

2º DIA - QUA. - LONDRES
Chegada ao aeroporto de Heathrow e tras-
lado ao hotel. Dia livre para tomar contato
com a cidade e passear pelo centro comer-
cial. Alojamento.

3º DIA - QUI. - LONDRES
Café da manhã no hotel e saída para fazer
uma visita a cidade, passando por suas
principais avenidas e monumentos, Picca-
dilly Circus, Oxfort Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster e terminando em
frente ao Palácio de Buckingham para as-
sistir a troca de guarda se for realizada
neste dia. Tarde livre. Alojamento.

4º DIA - SEX. - LONDRES / PARIS
pelo o Eurotunel
Café da manhã e saída até Folkestone, onde
nosso ônibus abordará o trem que nos con-
duzirá através do Canal da Mancha pelo Eu-
rotunel. Chegada a Calais e continuação por
Paris, onde chegaremos ao meio da tarde. A
última hora da tarde saída para fazer um
passeio por Paris Iluminado e teremos a oca-
sião de realizar um belo passeio em barco
pelo Sena a bordo dos populares “Bateaux
Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento.

Pacote Plus (P+)

• Almoço em um Bistro de Paris
• Jantar típica en Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Dresden
• Almoço em Rothemburg

• Almoço em Lagos Constança
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio em barco pelo Sena
• Passeio em barco pelos canais de Bruges
• Excursão a Marken e Volendam
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Visita ao castelo de Neuschwanstein

O tour inclui

e continuação a Bruges, preciosa cidade
com seus inumeráveis canais que cruzam e
nos lembram Veneza. (Almoço incluido no
Pacote Plus P+). Visita da cidade: o lagor
do Amor e o Beatério, a igreja de Nossa Se-
nhora, a Praça Maior e a torre de Atalaya.
Possibilidade de fazer um passeio em barco
pelos canais. (Passeio em barco incluido
no Pacote Plus P+). Tempo livre para pas-
sear pelo centro antigo. Alojamento.

9º DIA - QUA. - BRUGES / AMBE-
RES / HAIA / AMSTERDAM
(280KM)
Café da manhã e saída para Amberes, a ci-
dade de Rubens e o segundo porto mais
importante da Europa e o mercado de dia-
mantes mais importante da Europa Ociden-
tal. Entraremos em Praça Maior com suas
casas cheias de histórias. Tempo livre e con-
tinuação a Haia, a capital administrativa de
Holanda, onde se levanta o parlamento e o
Palácio da Paz. Chegada à Amsterdam ao
meio dia. Pela tarde saída para efetuar a vi-
sita da cidade a bordo de um barco que nos
conduzirá por seus canais, desde onde po-
deremos admirar suas fachadas e igrejas
dos séculos XVI e XVII, e o centro antigo da
cidade. Ao final da visita entraremos em
uma fábrica de diamantes. Alojamento.

10º DIA - QUI. - AMSTERDAM
Café da manhã no hotel. Dia livre para des-
frutar desta encantadora cidade. Sugerimos
fazer uma visita opcional a vizinha popula-
ção de Volendam, típico povo pesqueiro, e
a Marken situada em uma ilha unida ao
continente por um duque. Poderemos visi-
tar também uma fábrica de queijo holan-
dês. (Visita e almoço incluido no Pacote
Plus P+).

11º DIA - SEX. - AMSTERDAM /
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 pelas margens do Rio Reno a
Boppard onde embarcaremos para realizar
um passeio em barco pelo rio até St. Goar
(de Abril a Outubro). Continuação à Frank-
furt, onde chegaremos ao centro da cidade
e tempo livre para continuar conhecendo seu
centro histórico e a praça de Romer antes de
voltar ao nosso hotel. (Jantar incluida no Pa-
cote Plus P+). Alojamento aos arredores de
Frankfurt.

12º DIA - SÁB. - FRANKFURT / ER-
FURT / BERLIM (558KM)
Café da manhã. Saída para fazer um pas-

• Alojamento e café da manhã durante todo o tour em hotéis da categoria escolhida.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu com guia falando espanhol durante todo tour.

• Traslados de chegada e saída, aeroporto / hotel / aeroporto.

• Visitas com guia falando espanhol.  

• Visita noturna de Paris.

• Visitas de Frankfurt, Berlim, Dresden, Nuremberg, Munique e Heidelberg.

• Transporte em ônibus e trem Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saída em Ferry).

• Passeio em barco pelo Rio Reno (de abril à outubro).

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Gira Centro Europeia “Londres, Paris, Países Baixos, Alemanha”

13 OU 15 DIAS: PARIS OU LONDRES / BERLIM: 265€ INCLUE 8 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

17 OU 19 DIAS: PARIS OU LONDRES / MUNIQUE: 410€ INCLUE 11 REFEIÇÕES E 6 VISITAS

Saídas 2015 / 2016

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

14, 21
05, 12, 19
02, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11
01, 08, 15, 22, 29
06

A LONDRES: TERÇAS
2015

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

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

A PARÍS: QUINTAS
2015
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seio panorâmico da cidade de Frankfurt,
passando pela catedral, o Romerberg, a
Prefeitura Romer, a catedral, a igreja
Paulskirche, a casa de Goethe e a antiga
Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das agu-
lhas, que se levantam em uma paisagem
dominada por sua magnífica catedral e a
igreja de São Severo. Tempo livre para pas-
sear por seu centro histórico. (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Pela tarde
continuação a nossa rota até Berlim. Alo-
jamento.

13º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade, passando por seus monu-
mentos: a porta de Brandenburgo, a igreja
Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag
e os restos do famoso muro de Berlim, que
é famoso por seus museus e galerias de
arte. Passearemos por suas animadas ruas,
a Kurfürstendamm, popularmente conhe-
cida como Ku-damm, repleta de cafés, ten-
das e discotecas. Tempo livre para almoçar.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Pela
tarde sugerimos uma visita opcional a ilha
dos museus, onde se encontram importan-
tes obras de arte, com visita e entrada ao
museu de Pergamo e ao museu Egípcio,
muito famoso por seus tesouros. (Visita a
ilha dos museus incluida no Pacote Plus
P+). Alojamento.

14º DIA - SEG. - BERLIM
Café da manhã e saída até a vizinha cidade
de Potsdam, capital de Brandemburgo e an-
tiga residência dos reis de Prusia, onde entre
outros se sobre sai o famoso palácio de San-
souci. Pela tarde, tempo livre em Berlim para
seguir conhecendo esta impressionante ci-
dade. Alojamento.

15º DIA - TER. - BERLIM / DRES-
DEN / NUREMBERG (498KM)
Café da manhã e saída até a bela cidade
de Dresden, onde faremos uma visita pa-
norâmica pelos terraços de Elba, a ponte
Augusto, o conjunto de palácio Imperial e
a catedral. (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Pela tarde, seguiremos nossa rota
até chegar a Nuremberg, onde poderemos
conhecer esta charmosa cidade. Aloja-
mento.

Para os passageiros terminando os ser-
viços em Berlim: café da manhã e tempo

livre até o traslado ao aeroporto para embarcar
em vôo de saída.

16º DIA - QUA. - NUREMBERG /
ROTHEMBURG / DINKELSBUHEL
/ STUTTGART “ROTA ROMÂN-
TICA”
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos
um passeio panorâmico pelo centro an-
tigo desta cidade medieval. Continuamos
nos dirigindo até uma das jóias do País
dos Francos, a romântica Rothemberg, co-
nhecida por seus edifícios de madeira e
suas fábricas de brinquedo. Tempo livre
para almoçar. (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+), tempo livre para passear
pelo centro histórico. Seguiremos nossa
viagem até Dinkesbühel, pequena cidade
considerada como um dos centros medie-
vais mais conservado de toda Alemanha.
Finalizaremos nosso dia em Stuttgart. Alo-
jamento.

17º DIA - QUI. - STUTTGART /
LAGO CONSTANÇA / MUNIQUE
(403KM)
Café da manhã e saída até o Lago Cons-
tança, maior lago continental da Alemanha.
É uma zona com grande reivindicação turís-
tica pelo seu entorno natural e pelas aldeias
que as rodeiam, um valioso patrimônio cul-
tura. (Almoço incluido no Pacote Plus P+).
Pela tarde continuamos nossa rota até che-
gar à Munique. Alojamento. 

18º DIA - SEX. - MUNIQUE /
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos a
visita da cidade com seu monastério Theati-
ner, o Maximilianeum, sede do parlamento
Bávaro, a catedral, a torre de Pedro, a Ma-
rienplatz, a praça da prefeitura que em cuja
torre se toca um badalado sino. Tarde livre.
Saída para realizar uma visita opcional ao
castelo de Neuschwanstein, uma paisagem
sonhadora, com colinas e rodeada de altas
montanhas, foi construído por Luis II de Ba-
viera, conhecido como Rei Louco, onde o
Walt Disney se inspiro para criar o castelo da
Bela Adormecida.  (Almoço em Fussen e vi-
sita ao castelo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento.

19º DIA - SÁB. - MUNIQUE
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo de

regresso e... FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Londres
Paris

Bruxelas
Bruges
Amsterdam
Frankfurt 

Berlim
Nuremberg
Stuttgart
Munique

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)

Abril 16 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 13
Set 03 / Out 08
Sup. Hab. Individual

1.460
1.330
1.490

550

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Categoria Confort

Londres

Paris

Bruxelas
Bruges
Amsterdam
Frankfurt 

Berlim
Nuremberg
Stuttgart
Munique

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel
(P)
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Cascade Louise (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)

Categoria Superior

Abril 16 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 13
Set 03 / Out 08
Sup. Hab. Individual

1.485
1.360
1.510

590

Categoria Superior

Categoria Confort

Tour 13 dias: Paris / Berlim

Abril 16 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 13
Set 03 / Out 08
Sup. Hab. Individual

1.890
1.735
1.915

645 

Categoria Confort

Abril 16 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 13
Set 03 / Out 08
Sup. Hab. Individual

1.910
1.765
1.935

735

Categoria Superior

Tour 17 días: Paris / Munique

Abril 14 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 11
Set 01 / Out 06
Sup. Hab. Individual

1.965
1.830
2.075

705

Categoria Confort

Abril 14 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 11
Set 01 / Out 06
Sup. Hab. Individual

2.050
1.925
2.160

850

Categoria Superior

Tour 15 dias: Londres / Berlim

Abril 14 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 11
Set 01 / Out 06
Sup. Hab. Individual

2.395
2.250
2.430

850

Categoria Confort

Abril 14 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 11
Set 01 / Out 06
Sup. Hab. Individual

2.490
2.345
2.520

995

Categoria Superior

Tour 19 dias: Londres / Munique

Berlín

París

Londres

Munique

Berlín

Dresden

Nuremberg

Stuttgart

Lago Constanza

Brujas

Bruselas

Amsterdam

Frankfurt

desde

1.330€

13, 15, 17 ou 19 DIAS

Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rot-
hemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constança / Neuschwanstein / Munique.

Gante
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Guilherme, o Reichstag, restos do famoso
muro, etc. Berlim é famosa por seus museus
e galeria de arte. Passearemos por sua rua
mais animada, a Kurfurstendamm, popular-
mente conhecida como a Ku-Danm, repleta
de cafés, lojas e discotecas. Tempo livre
para almoçar. (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Pela tarde sugerimos uma visita
opcional à ilha dos museus, onde se encon-
tram importantes obras de arte. Esta visita
inclui entrada aos museus Pergamo e Egíp-
cio, provavelmente os dois mais famosos
por seus acervos. (Visita a ilha dos museus
incluida no Pacote Plus P+). Alojamento.

5º DIA - SEG. - BERLIM
Café da manhã e saída até a vizinha loca-
lidade de Potsdam, capital de Brandem-
burgo e antiga residência dos reis da
Prusia, onde entre outros sobre sai o fa-
moso palácio de Sansouci. Pela tarde,
tempo livre em Berlim para continuar des-
frutando esta magnífica cidade. Aloja-
mento.

6º DIA - TER. - BERLIM / 
DRESDEN / NUREMBERG 
(498kms)
Café da manhã e saída até a bela cidade
de Dresden, onde faremos uma visita pa-
norâmica passando pelas margens do Elba,
a ponte de Augusto, o conjunto do palácio
imperial e catedral. (Almoço incluido no
Pacote Plus P+). Pela tarde seguiremos
nossa rota até Nuremberg onde poderemos
passear por esta simpática cidade. Aloja-
mento.

7º DIA - QUA. -  NUREMBERG /
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL
/ STUTTGART “ROTA ROMÂN-
TICA” (278kms)
Café da manhã. Pela manhã faremos um
passeio panorâmico pelos pontos mais
importantes do centro antigo desta ci-
dade medieval. Continuando seguiremos
até uma das jóias deste país, a romântica
Rotemburgo, conhecida por seus edifícios,
com detalhes em madeira e suas fábricas
de brinquedo. Tempo livre para almoçar.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Se-
guiremos nossa rota até Dinkelsbühel, pe-
quena cidade considerada uma das mais
bem conservadas da Alemanha. Finaliza-
remos nosso dia em Stuttgart. Aloja-
mento.

Pacote Plus (P+)

• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Dresden
• Almoço em Rothemburg
• Almoço em Lago Constanza
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Almoço em Salzburgo

• Almoço em Viena
• Jantar em Weggis
• Jantar em Friburgo
• Almoço em Heidelberg  
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Visita ao castelo de Neuschwanstein
• Espetáculo de Valsas Vieneses 
• Espetáculo Folclóre Tirolés 

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 8º DIA - QUI. - STUTTGART /
LAGO CONSTANÇA / MUNIQUE
(403kms)
Café da manhã. Saída até o Lago Cons-
tança, maior lago continental da Alemanha.
É uma zona muito procurada por turistas
do mundo inteiro, com seus simpáticos po-
voados que estão em toda suas margens.
Tempo livre para almoçar. (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde continua-
mos nossa rota até chegar a Munique. Alo-
jamento.

9º DIA - SEX. -   MUNIQUE  / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos a
visita da cidade, com seu monastério, o Ma-
ximiliam Museum sede do parlamento bá-
varo, a catedral, Mariemplatz (Praça da
Prefeitura) em cuja torre todos os dias re-
picam os sinos. Tarde livre. Saída para rea-
lizar uma visita opcional ao castelo de
Neuschwanstein, com sua paisagem de
sonho e rodeado de altas montanhas, foi
construído por Luis II da Baviera, conhecido
como o “rei louco” no qual se inspiro o
Walt Disney para criar o castelo da Bela
Adormecida (Almoço em Fussen e visita
ao castelo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento.

10º - SÁB. - MUNIQUE / 
SALZBURGO / VIENA (440kms)
Café da manhã. Saída até Salzburgo, cidade
natal de Mozart onde passearemos por

suas ruelas do centro antigo, resguardadas
por impressionante fortaleza, passando
pela catedral, a praça de Mozart e a praça
do Mercado até chegar a Getreidegasse, fa-
mosa rua comercial. Tempo livre para al-
moço. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Continuamos até Viena onde faremos
um tour orientativo a caminho do hotel.
Alojamento.

11º DIA - DOM. -  VIENA 
Café da manhã. Saída para fazer nossa vi-
sita pela cidade. Ao longo das “ringues”
poderemos admirar seus suntosos edifícios
como seu museu de artes aplicadas, a
ópera, o museu de belas artes e ciências,
o parlamento e a Prefeitura, até chegar ao
palácio de Schonbrunn antiga residência
da família imperial. Ao final, tempo livre
para almoçar. (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Tarde livre no início da noite,
saída para assistir opcionalmente a um es-
petáculo de valvas vienenses. (Espectá-
culo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento.

12º SEG - VIENA / INNSBRUCK
(476kms) 
Café da manhã. Saída até Innsbruck, cidade
capital dos alpes austríacos. Tempo livre
para almoçar. Visitaremos o espetacular
trampolim de saltos de sky de Berguisel. Em
seguida continualmos com nossa visita pela
cidade incluido o centro antgrigo, o palácio
Imperial, o arco do Triunfo, a catedral, etc.

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

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

A FRANKFURT: QUINTAS
2015

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

24
01, 15, 22, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
11, 18, 25
02, 09, 16

A BERLIM: SEXTAS
2015

• Traslados de chegada e saída aeroporto / hotel e vice-versa.

• Alojamento e café da manhã durante todo o tour.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.

• Guia acompanhante falando espanhol em todo tour.

• Visitas indicadas no itinerário.

• Seguro de viagem e assistência MAPAPLUS.

Maravilhas do Centro Europa

17 DIAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 465€ INCLUE 12 REFEIÇÕES E 4 VISITAS

16 DIAS: BERLIM / FRANKFURT: 410€ INCLUE 10 REFEIÇÕES Y 4 VISITAS

16 DIAS: FRANKFURT / ZURIQUE: 435€ INCLUE 11 REFEIÇÕES Y 4 VISITAS

15 DIAS: BERLIM / ZURIQUE: 380€ INCLUE 9 REFEIÇÕES Y 4 VISITAS

1º DIA - QUI. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SEX. - FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O ho-
rizonte urbano, que é a marca moderna
desta metrópole econômica já da as boas
vindas na sua chegada. A última hora da
tarde teremos ocasião de jantar e degustar
saborosos pratos típicos. (Jantar incluido no
Pacote Plus P+). Alojameento.

3º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLIM (558kms)
Café da manhã e saída para fazer um breve
tour panorâmico pela cidade passando pela
catedral, prefeitura, casa de Goethe e an-
tiga ópera. Saída até Erfurt conhecida como
a cidade das agulhas, que se ergue em uma
paisagem dominada por sua magnífica ca-
tedral e igreja de São Severo. Tempo livre
para passear pelo centro histórico. (Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Pela tarde
continuamos nossa rota até Berlim. Aloja-
mento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Berlim: Chegada e traslado
ao hotel. Dia livre. Alojamento.

4º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Em seguida saída para
fazer uma visita pela cidade, passando
entre outros monumentos pela porta de
Brandenburgo, a igreja memorial do Kaiser
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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constança / Munique / Neuschwanstein / Salzburgo /
Viena / Innsbruck / Lucerna / Interlaken / Friburgo / Berna / Zurique / Frankfurt.

Pela noite saída para assistir opcionalmente
um espetáculo de floucore, típico tirolez
(Espectáculo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento em Thaur ou Gotzens pequenas
cidades do Tirol, vizinha a Innsbruck.

13º DIA - TER. INNSBRUCK / 
LUCERNA  (318kms) 
Café da manhã. Saída até Lucerna. Cidade
situada nas margens do lago dos Quatro
Cantões e conservou suas edificações, pra-
ças e pequenas ruas como eram nos tem-
pos medievais. Tarde livre na qual
aconselhamos visitar opcionalmente o
monte Titlis e para se encantar com paisa-
gens gláciais de suas neves eternas. Jantar
e alojamento em Weggis, pequeno povoado
vizinho a Lucerna.  (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+).

14º DIA - QUA. - LUCERNA / 
INTERLAKEN / FRIBURGO 
(480kms) 
Café da manhã. Saída até Interlaken belís-
sima cidade Suiça localizada entre os lagos
Thun e Brienz e dominada por 3 colossos
de pedra, os montes Eiger, Monch e Jung-
frau que alcançou fama por sua impressio-
nante paisagem. Tempo livre. Pela tarde
continuação da viagem até Friburgo. (Jan-
tar incluido no Pacote Plus P+).

15º DIA - QUI. - FRIBURGO /
BERNA / ZURIQUE (160kms) 
Café da manhã. Saída até Berna. Manhã
livre nesta cidade que é a capital da Con-
federeção Helvética, considerada como
uma das cidades mais bem conservadas
da Europa. No seu centro histórico pode-
remos admirar a fonte de Zahringen, o
carrilhão, etc. Tempo livre para almoço.
Pela tarde continuação até Zurique, onde
poderemos passear Bahnhofstrasse, a rua
comercial mais importante da cidade. Alo-
jamento.

16º DIA - SEX. - ZURIQUE /
HEIDELBERG / FRANKFURT
(415kms) 
Café da manhã e saída até Heidelberg. Na
chegada, visita desta linda cidade situada
no vale do rio Neckar e famosa pelo seu
centro histórico, com a praça do mercado, a
antiga ponte, o castelo e a prefeitura. Tempo
livre para almoçar. (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Pela tarde continuação até
Frankfurt onde faremos um tour orientativo.
Alojamento.

Para os passageiros terminando
serviços em Zurique: café da manhã
e tempo livre. Traslado ao aeroporto para
embarque em vôo de regresso.

18º DIA - SÁB. - FRANKFURT 
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Frankfurt
Berlim
Nuremberg
Stuttgart
Munique
Viena
Innsbruck

Lucerna-Weggis
Friburgo
Zurique
Frankfurt

Leonardo Royal (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Stangl Thaur / Edelweiss Got-
zens (PM)
Hotel Rössli (P)
Nh Friburg (P)
Holiday Inn Messe (P)
Leonardo Royal (P)

Abril 23 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 20
Setembro 06 / Outubro 15
Sup. Habitação Individual

1.845
1.740
1.860

645

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Superior

Categoria Superior

Tour 17 dias: Frankfurt / Frankfurt 

Abril 24 / Junho 26
Julho 03 / Agosto 21
Setembro 07 / Outubro 16
Sup. Habitação Individual

1.795
1.690
1.810

595

Categoria Superior

Tour 16 dias: Berlim / Frankfurt 

Abril 23 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 20
Setembro 06 / Outubro 15
Sup. Habitação Individual

1.795
1.690
1.810

595

Categoria Superior

Tour 16 dias: Frankfurt / Zurique

Abril 24 / Junho 26
Julho 03 / Agosto 21
Setembro 07 / Outubro 16
Sup. Habitação Individual

1.745
1.645
1.760

550

Categoria Superior

Tour 15 dias: Berlim / Zurique

Berlín

Nuremberg

Berna

desde

1.645€

15, 16 ou 17 DIAS

Frankfurt

Erfurt

Berlín

Dresde

Munique

Salzburgo

Lucerna
Innsbruck

VienaLago
Constanza

Stuttgart

Friburgo

Zurique

Nuremberg

Zurique



EUROPA CENTRAL, EUROPA DO LESTE E PAÍSES NÓRDICOS: Circuitos154

entre outros monumentos pela porta de
Brandenburgo, a igreja memorial do Kaiser
Guilherme, o Reichstag, restos do famoso
muro, etc. Berlim é famosa por seus museus
e galeria de arte. Passearemos por sua rua
mais animada, a Kurfurstendamm, popular-
mente conhecida como a Ku-Danm, repleta
de cafés, lojas e discotecas. Tempo livre
para almoçar. (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Pela tarde sugerimos uma visita
opcional à ilha dos museus, onde se encon-
tram importantes obras de arte. Esta visita
inclui entrada aos museus Pergamo e Egíp-
cio, provavelmente os dois mais famosos
por seus acervos. (Visita a ilha dos museus
incluida no Pacote Plus P+). Alojamento.

5º DIA - SEG. - BERLIM
Café da manhã e saída até a vizinha loca-
lidade de Potsdam, capital de Brandem-
burgo e antiga residência dos reis da
Prusia, onde entre outros sobre sai o fa-
moso palácio de Sansouci. Pela tarde,
tempo livre em Berlim para continuar des-
frutando esta magnífica cidade. Aloja-
mento.

6º DIA - TER. - BERLIM / 
DRESDEN / NUREMBERG 
(498kms)
Café da manhã e saída até a bela cidade
de Dresden, onde faremos uma visita pa-
norâmica passando pelas margens do Elba,
a ponte de Augusto, o conjunto do palácio
imperial e catedral. (Almoço incluido no
Pacote Plus P+). Pela tarde seguiremos
nossa rota até Nuremberg onde poderemos
passear por esta simpática cidade. Aloja-
mento.

7º DIA - QUA. -  NUREMBERG /
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL
/ STUTTGART “ROTA ROMÂN-
TICA” (278kms)
Café da manhã. Pela manhã faremos um
passeio panorâmico pelos pontos mais im-
portantes do centro antigo desta cidade
medieval. Continuando seguiremos até
uma das jóias deste país, a romântica Ro-
temburgo, conhecida por seus edifícios,
com detalhes em madeira e suas fábricas
de brinquedo. Tempo livre para almoçar.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Se-
guiremos nossa rota até Dinkelsbühel, pe-
quena cidade considerada uma das mais

Pacote Plus (P+)

• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Dresden
• Almoço em Rothemburg
• Almoço em Lago Constança
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Almoço em Salzburgo
• Almoço em Viena

• Jantar em Weggis
• Jantar em Friburgo
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Visita ao castelo de Neuschwanstein
• Espetáculo de Valsas Vieneses 
• Espetáculo Folclóre Tirolés 
• Visita e passeio em barco em Paris

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 bem conservadas da Alemanha. Finalizare-
mos nosso dia em Stuttgart. Alojamento.

8º DIA - QUI. - STUTTGART /
LAGO CONSTANÇA / MUNIQUE
(403kms)
Café da manhã. Saída até o Lago Cons-
tança, maior lago continental da Alemanha.
É uma zona muito procurada por turistas
do mundo inteiro, com seus simpáticos po-
voados que estão em toda suas margens.
Tempo livre para almoçar. (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde continua-
mos nossa rota até chegar a Munique. Alo-
jamento.

9º DIA - SEX. -   MUNIQUE  / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã efetuaremos a
visita da cidade, com seu monastério, o Ma-
ximiliam Museum sede do parlamento bá-
varo, a catedral, Mariemplatz (Praça da
Prefeitura) em cuja torre todos os dias re-
picam os sinos. Tarde livre. Saída para rea-
lizar uma visita opcional ao castelo de
Neuschwanstein, com sua paisagem de
sonho e rodeado de altas montanhas, foi
construído por Luis II da Baviera, conhecido
como o “rei louco” no qual se inspiro o
Walt Disney para criar o castelo da Bela
Adormecida (Almoço em Fussen e visita
ao castelo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento.

10º - SÁB. - MUNIQUE / 
SALZBURGO / VIENA (440kms)
Café da manhã. Saída até Salzburgo, cidade
natal de Mozart onde passearemos por
suas ruelas do centro antigo, resguardadas
por impressionante fortaleza, passando
pela catedral, a praça de Mozart e a praça
do Mercado até chegar a Getreidegasse, fa-
mosa rua comercial. Tempo livre para al-
moço. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Continuamos até Viena onde faremos
um tour orientativo a caminho do hotel.
Alojamento.

11º DIA - DOM. -  VIENA 
Café da manhã. Saída para fazer nossa vi-
sita pela cidade. Ao longo das “ringues”
poderemos admirar seus suntosos edifícios
como seu museu de artes aplicadas, a
ópera, o museu de belas artes e ciências, o
parlamento e a Prefeitura, até chegar ao
palácio de Schonbrunn antiga residência da
família imperial. Ao final, tempo livre para
almoçar. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Tarde livre no início da noite, saída
para assistir opcionalmente a um espetá-
culo de valvas vienenses. (Espectáculo in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento.

12º SEG - VIENA / INNSBRUCK
(476kms) 
Café da manhã. Saída até Innsbruck, cidade
capital dos alpes austríacos. Tempo livre

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

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

A FRANKFURT: QUINTAS
2015

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

24
01, 15, 22, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
11, 18, 25
02, 09, 16

A BERLIM: SEXTAS
2015

• Traslados de chegada e saída aeroporto / hotel e vice-versa.

• Alojamento e café da manhã durante todo tour.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.

• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour.

• Visitas indicadas no itinerário.

• Seguro de viagem e assistência MAPAPLUS.

Grande Tour do Centro Europa

19 DIAS: FRANKFURT / PARIS: 480€ INCLUE 11 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

18 DIAS: BERLIM / PARIS: 425€ INCLUE 9 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

1º DIA - QUI. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SEX. - FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O ho-
rizonte urbano, que é a marca moderna
desta metrópole econômica já da as boas
vindas na sua chegada. A última hora da
tarde teremos ocasião de jantar e degustar
saborosos pratos típicos. (Jantar incluido no
Pacote Plus P+). Alojameento.

3º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLIM (558kms)
Café da manhã e saída para fazer um breve
tour panorâmico pela cidade passando pela
catedral, prefeitura, casa de Goethe e an-
tiga ópera. Saída até Erfurt conhecida como
a cidade das agulhas, que se ergue em uma
paisagem dominada por sua magnífica ca-
tedral e igreja de São Severo. Tempo livre
para passear pelo centro histórico. (Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Pela tarde
continuamos nossa rota até Berlim. Aloja-
mento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Berlim: Chegada e traslado
ao hotel. Dia livre. Alojamento.

4º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Em seguida saída para
fazer uma visita pela cidade, passando



EUROPA CENTRAL, EUROPA DO LESTE E PAÍSES NÓRDICOS: Circuitos 155

Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constanza / Munique / Neuschwanstein / Salzburgo /
Viena / Innsbruck / Lucerna / Interlaken / Friburgo / Berna / Zurique / Basel / París.

para almoçar. Visitaremos o espetacular
trampolim de saltos de sky de Berguisel. Em
seguida continualmos com nossa visita pela
cidade incluido o centro antgrigo, o palácio
Imperial, o arco do Triunfo, a catedral, etc.
Pela noite saída para assistir opcionalmente
um espetáculo de floucore, típico tirolez
(Espectáculo incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento em Thaur ou Gotzens pequenas
cidades do Tirol, vizinha a Innsbruck.

13º DIA - TER. INNSBRUCK / 
LUCERNA  (318kms) 
Café da manhã. Saída até Lucerna. Cidade
situada nas margens do lago dos Quatro
Cantões e conservou suas edificações, pra-
ças e pequenas ruas como eram nos tem-
pos medievais. Tarde livre na qual
aconselhamos visitar opcionalmente o
monte Titlis e para se encantar com paisa-
gens gláciais de suas neves eternas. Jantar
e alojamento em Weggis, pequeno povoado
vizinho a Lucerna.  (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+).

14º DIA - QUA. - LUCERNA / 
INTERLAKEN / FRIBURGO 
(480kms) 
Café da manhã. Saída até Interlaken belís-
sima cidade Suiça localizada entre os lagos
Thun e Brienz e dominada por 3 colossos
de pedra, os montes Eiger, Monch e Jung-
frau que alcançou fama por sua impressio-
nante paisagem. Tempo livre. Pela tarde
continuação da viagem até Friburgo. (Jan-
tar incluido no Pacote Plus P+).

15º DIA - QUI. - FRIBURGO /
BERNA / ZURIQUE (160kms) 
Café da manhã. Saída até Berna. Manhã
livre nesta cidade que é a capital da Con-
federeção Helvética, considerada como
uma das cidades mais bem conservadas da
Europa. No seu centro histórico poderemos
admirar a fonte de Zahringen, o carrilhão,
etc. Tempo livre para almoço. Pela tarde
continuação até Zurique, onde poderemos
passear Bahnhofstrasse, a rua comercial
mais importante da cidade. Alojamento.

16º DIA - SEX. - ZURIQUE / 
BASEL / PARIS (610kms)
Café da manhã e saída até Basel, cidade lo-
calizada entre Alemanha, Suiça e França.
Continuação da viagem até Paris, onde che-
garemos no final da tarde. Esta noite pode-

remos participar, opcionalmente, de uma vi-
sita a cidade iluminada e um passeio pelo
rio Sena e um dos populares Bateaux Mou-
che. (Visita e passeio em barco incluidos no
Pacote Plus P+). Alojamento.

17º DIA - SÁB. - PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar um
passeio pela cidade e suas principais ave-
nidas e monumentos, como a ilha Dela-
cité, Notredame, Arco do Triunfo, Infalidus,
Ópera e Torre Eifell, tendo oportunidade
de subir, opcionalmente, na mesma para
admirar uma bela vista da cidade. Tarde
livre. sugerimos fazer uma visita opcional
ao palácio de Versalles para visitar seus
famosos jardins e ainda assistir um espe-

táculo do Moulin Rouge ou do Lido. Alo-
jamento.

18º DIA - DOM. - PARIS
Café da manhã. Dedicaremos o dia para
passear livremente pela cidade, seus pas-
seio e bulevares. Podendo opcionalmente
visitar o museu do Louvre. Alojamento.

19º DIA - SEG. - PARIS
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Frankfurt
Berlim
Nuremberg
Stuttgart
Munique
Viena
Innsbruck

Lucerna-Weggis
Friburgo
Zurique
Paris

Leonardo Royal (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Stangl Thaur / Edelweiss Got-
zens (PM)
Hotel Rössli (P)
Nh Friburg (P)
Holiday Inn Messe (P)
Novotel Rueil Malmaison / Mer-
cure Porte Orleans (TS)

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Superior

Abril 23 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 20
Setembro 06 / Outubro 15
Sup. Habitação Individual

2.040
1.940
2.060

720

Categoria Superior

Tour 19 dias: Frankfurt / París

Abril 24 / Junho 26
Julho 03 / Agosto 21
Setembro 07 / Outubro 16
Sup. Habitação Individual

1.990
1.890
2.010

675

Categoria Superior

Tour 18 días: Berlim / Paris

París

desde

1.890€

18 ou 19 DIAS

Frankfurt

Erfurt

París

Berlín

Dresde

Munique

Salzburgo

Lucerna
Innsbruck

Viena
Lago
Constanza

Stuttgart

Zurique

Nuremberg

París
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sear por seu centro histórico. (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Pela tarde con-
tinuamos nossa rota até Berlim. Alojamento.

4º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade, passando por seus monu-
mentos: a porta de Brandenburgo, a igreja
Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag
e os restos do famoso muro de Berlim, que
é famoso por seus museus e galerias de
arte. Passearemos por suas animadas ruas,
a Kurfürstendamm, popularmente conhe-
cida como Ku-damm, repleta de cafés, ten-
das e discotecas. Tempo livre para almoçar.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Pela
tarde sugerimos uma visita opcional a ilha
dos museus, onde se encontram importan-
tes obras de arte, com visita e entrada ao
museu de Pergamo e ao museu Egípcio,
muito famoso por seus tesouros. (Visita a
ilha dos museus incluida no Pacote Plus
P+). Alojamento.

5º DIA - SEG. - BERLIM / DRES-
DEN / PRAGA (356KM)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus
até Dresden. Tempo livre para conhecer o
centro histórico desta bela cidade. Continua-
ção à Praga. Chegada ao hotel. Alojamento.

6º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com

1º DIA - QUI. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SEX. - FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O ho-
rizonte urbano de Frankfurt, que é a marca
moderna desta metrópole econômica lhe dá
boas vindas na chegada à cidade. Pela tarde
teremos a ocasião de jantar e degustar ricos
pratos típicos alemães. (Jantar incluido no
Pacote Plus P+). Alojamento.

3º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLIM (558KM)
Café da manhã e saída para fazer um pas-
seio panorâmico da cidade de Frankfurt,
passando por sua catedral, o Römerberg, a
prefeitura Römer, a igreja de Paulskirche, a
casa de Goethe e a antiga Ópera. Saída até
Erfurt, a cidade das Agujas, que se ergue
pela magnífica paisagem de sua catedral e
a igreja de São Severo. Tempo livre para pas-

Pacote Plus (P+)

• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena

• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Visita a ilha dos museus
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial
• Visita as Minas de Sal de Cracóvia

O tour inclui

o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
realizar uma visita opcional ao Castelo de
Praga. Alojamento. 

7º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguire-
mos conhecer a fundo esta bela cidade.
Possibilidade de realizar uma excursão op-
cional a Karlovy Vary, famosa cidade bal-
neária situada a 140kms de Praga, que
conserva sua área vitoriana, com elegantes
bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também reco-
mendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

8º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (568KM) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava,
capital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel,
que é o último vestígio que se conserva da
antiga muralha. Tempo livre na cidade
antes de prosseguir até a Húngria, para
chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada
ao hotel. Possibilidade de jantar opcional,
com pratos típicos da cozinha Húngara.
(Jantar incluido no Pacote Plus P+). Alo-
jamento.

9º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
a cidade dividia pelo Danúbio, situando-se

o lado esquerdo a região de Buda, encon-
tramos o castelo da Ciudadela e o Bastião
dos Pescadores, onde poderemos admirar
magníficas vistas da cidade. A direita se en-
contra a região de Pest onde está situada
a Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas ave-
nidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

10º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236KM)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus
com destino a capital da Áustria, Viena.
Chegada no hotel. A tarde visita da cidade,
avenida Ringstrasse com seus edifícios his-
tóricos. Seguiremos para o canal do Danú-
bio, onde visitaremos a obra do famoso
pintor e arquiteto Friedensreich Hundert-
wasser. Continuação até o Palácio barroco
de Belvedere, onde faremos um breve pas-
seio por seus preciosos jardins. Esta noite
sugerimos jantar e assistir um espetáculo
das Valsas Vienense e do folclore austríaco.
(Jantar e espetáculo incluidos no Pacote
Plus P+).

11º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para reali-
zar uma visita opcional à Viena Imperial.
Iniciaremos com um passeio pelo centro
histórico, percorrendo os lugares por
onde o Imperador realizava seus pas-
seios: a Ópera do Estado, a Catedral de
São Estevão, a rua comercial mais lu-
xuosa de Viena – o “Graben”. Chegare-
mos ao “Hofburg” (Palácio Imperial)

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída. 

• Alojamento e café da manhã durante todo o tour em hotéis da categoria selecionada.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.

• Guia falando espanhol durante todo o tour.

• Visitas indicadas no itinerário com guia falando espanhol.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Grande Gira da Alemanha e Europa do Leste

12 DIAS: FRANKFURT / VIENA: 325€ INCLUE 7 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

16 DIAS: FRANKFURT / VARSÓVIA: 395€ INCLUE 9 REFEIÇÕES Y 4 VISITAS

Cracovia

Saídas 2015 / 2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

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

A FRANKFURT: QUINTAS
2015

Março
Abril

10, 17*, 24, 31
07

2016

NOTA: *Saídas em “*” apenas para Viena.
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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Czestochowa / Varsóvia.

Finalizaremos nossa visita no Palácio de
Schonbrunn, residência de verão da famí-
lia imperial (entradas incluídas). (Visita
incluida no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Alojamento.

12º DIA - SEG. - VIENA / WADO-
WICE / CRACÓVIA (450KM)
Café da manhã. Saída até Chequia, onde
atravessaremos as belas paisagens e
povos da Moravia e Silesia. Entrando na
Polónia pararemos em Wadowice, cidade
natal do Papa João Paulo II. Tempo livre
para conhecer os lugares onde o Papa
morou. No final da tarde, chegada à Cra-
cóvia, a bela cidade polaca. Alojamento.

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

13º DIA - TER. - CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos a Cra-
cóvia é um lugar muito especial: a Ca-
pital dos Reis. Visitaremos o centro
medieval, passando junto as antigas
muralhas, a praça do mercado, em 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 incluido no
Pacote Plus P+). Pela tarde, poderemos
visitar opcionalmente as Minas de Sal

de Wieliczka, que formam um museu
subterrâneo de dezenas de estátuas, fi-
guras e capelas esculpidas por mineiros
em sal. (Visita incluida no Pacote Plus
P+). Alojamento.

14º DIA - QUA. - 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 à Varsóvia. Alojamento. 

15º DIA - QUI. - VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos
a visita panorâmica da cidade. Visitaremos
a catedral de São João, a praça do mercado,
a praça do castelo Real, a avenida real com
seus belos palácios e residências aristocrá-
ticas, um dos lugares mais bonitos da Var-
sóvia. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Alojamento.

16º DIA - SEX. - VARSÓVIA
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia

Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)

Março 26 / Abril 09
Abril 23 / Junho 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 27 / Out 22
Nov. 05 / Março 10, 2016
Março 24 / Abril 07, 2016
Sup. Hab. Individual

1.120
1.165
1.070
1.165
1.020
1.195

470

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia

Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)

Categoria Superior

Março 26 / Abril 09
Abril 23 / Junho 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 27 / Out 22
Nov. 05 / Março 10, 2016
Março 24 / Abril 07, 2016
Sup. Hab. Individual

1.295
1.270
1.195
1.270
1.145
1.295

600

Categoria Superior

Categoria Confort

Tour 12 dias: Frankfurt / Viena

Março 26 / Abril 09
Abril 23 / Junho 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 27 / Out 22
Nov. 05 / Março 10, 2016
Março 24 / Abril 07, 2016
Sup. Hab. Individual

1.525
1.525
1.445
1.525
1.380
1.550

640

Categoria Confort

Março 26 / Abril 09
Abril 23 / Junho 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 27 / Out 22
Nov. 05 / Março 10, 2016
Março 24 / Abril 07, 2016
Sup. Hab. Individual

1.725
1.690
1.595
1.690
1.530
1.720

800

Categoria Superior

Tour 16 dias: Frankfurt / Varsóvia

Dresden

Budapeste

Viena

Viena

Praga

Berlín

Dresden

Frankfurt

Viena
Budapeste

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

desde

1.020€

12 ou 16 DIAS
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1º DIA - QUI. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SEX. - BERLIM
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para passear por seu centro comercial
e apreciar o ambiente desta cidade cosmo-
polita. Alojamento.

3º DIA - SÁB. - BERLIM
Café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica da cidade, conhecendo entre outros
monumentos a porta de Brandenburgo, a
igreja memorial do Kaiser Guillermo, o
Reichstag e os restos do famoso muro.
Tempo livre para almoçar. (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde, sugerimos
ir a ilha dos museus, para visitar os mais im-
portantes museus da capital da Alemanha,
que abriga o museu Pergamo e o museu
Egípcio. (Visita incluida no Pacote Plus
P+). Alojamento.

4º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos fazer
uma visita opcional a vizinha população de
Postdam, a cidade imperial onde podere-
mos visitar os belos jardins do Palácio Sans-
souci, passear por seus bairros medievais e
conhecer os pontos de maior interesse. (Vi-
sita incluida no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Alojamento.

5º DIA - SEG. - BERLIM / DRES-

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia

• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Visita a Postdam e Jardins do palácio

Sanssouci
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial
• Visita das minas de sal da Cracóvia

O tour inclui

DEN / PRAGA (356KM)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus
até Dresden. Tempo livre para conhecer o
centro histórico desta bela cidade. Continua-
ção à Praga. Chegada ao hotel. Alojamento.

Para os passageiros iniciando ser-
viços em Praga: chegada e traslado ao
hotel. Dia livre. Alojamento.

6º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com
o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
realizar uma visita opcional ao Castelo de
Praga. Alojamento. 

7º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguire-
mos conhecer a fundo esta bela cidade.
Possibilidade de realizar uma excursão op-
cional a Karlovy Vary, famosa cidade bal-
neária situada a 140kms de Praga, que
conserva sua área vitoriana, com elegantes
bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também reco-
mendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

8º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530KM) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava,
capital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel,
que é o último vestígio que se conserva da
antiga muralha. Tempo livre na cidade
antes de prosseguir até a Húngria, para
chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada
ao hotel. Possibilidade de jantar opcional,
com pratos típicos da cozinha Húngara.
(Jantar incluido no Pacote Plus P+). Alo-
jamento.

9º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
a cidade dividia pelo Danúbio, situando-se
o lado esquerdo a região de Buda, encon-
tramos o castelo da Ciudadela e o Bastião
dos Pescadores, onde poderemos admirar
magníficas vistas da cidade. A direita se en-
contra a região de Pest onde está situada
a Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas ave-
nidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

10º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236KM)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus
com destino a capital da Áustria, Viena.
Chegada no hotel. A tarde visita da cidade,
avenida Ringstrasse com seus edifícios his-
tóricos. Seguiremos para o canal do Danú-
bio, onde visitaremos a obra do famoso
pintor e arquiteto Friedensreich Hundert-
wasser. Continuação até o Palácio barroco
de Belvedere, onde faremos um breve pas-
seio por seus preciosos jardins. Esta noite
sugerimos jantar e assistir um espetáculo
das Valsas Vienense e do folclore austríaco.
(Jantar e espetáculo incluidos no Pacote
Plus P+).

11º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histó-
rico, percorrendo os lugares por onde o
Imperador realizava seus passeios: a
Ópera do Estado, a Catedral de São Este-

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída do tour.

• Alojamento e café da manhã em hotéis da categoria selecionada.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.

• Guia falando espanhol durante todo o tour. 

• Visitas guiadas em Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Cracóvia e Varsóvia com guia falando espanhol.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Fascinante Europa do Leste

13 DIAS: PRAGA / VARSÓVIA: 270€ INCLUE 6 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

16 DIAS: BERLIM / VARSÓVIA: 340€ INCLUE 7 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

Cracovia

Saídas 2015 / 2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

26
09, 23
07, 21, 28
18, 25
02, 09, 16, 30
13, 27
03, 10, 17, 24
08, 22
05

A BERLÍN: QUINTAS
2015

Março
Abril

10, 24, 31
07

2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

29
12, 26
10, 24, 31
21, 28
05, 12, 19
02, 16, 30
06, 13, 20, 27
11, 25
08

A PRAGA: DOMINGO
2015

Março
Abril

13, 27
03, 10

2016
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Visitando: Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Varsóvia.

vão, a rua comercial mais luxuosa de Viena
– o “Graben”. Chegaremos ao “Hofburg”
(Palácio Imperial) Finalizaremos nossa vi-
sita no Palácio de Schonbrunn, residência
de verão da família imperial (entradas in-
cluídas). (Visita incluida no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Alojamento.

12º DIA - SEG. - VIENA / WADO-
WICE / CRACÓVIA (450KM)
Café da manhã. Saída até Chequia, onde
atravessaremos as belas paisagens e
povos da Moravia e Silesia. Entrando na
Polónia pararemos em Wadowice, cidade
natal do Papa João Paulo II. Tempo livre
para conhecer os lugares onde o Papa
morou. No final da tarde, chegada à Cra-
cóvia, a bela cidade polaca. Alojamento.

13º DIA - TER. - CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos a Cra-
cóvia é um lugar muito especial: a Ca-
pital dos Reis. Visitaremos o centro
medieval, passando junto as antigas
muralhas, a praça do mercado, em 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 incluido no
Pacote Plus P+). Pela tarde, poderemos
visitar opcionalmente as Minas de Sal
de Wieliczka, que formam um museu

subterrâneo de dezenas de estátuas, fi-
guras e capelas esculpidas por mineiros
em sal. (Visita incluida no Pacote Plus
P+). Alojamento.

14º DIA - QUA. - 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 à Varsóvia. Alojamento. 

15º DIA - QUI. - VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos
a visita panorâmica da cidade. Visitaremos
a catedral de São João, a praça do mercado,
a praça do castelo Real, a avenida real com
seus belos palácios e residências aristocrá-
ticas, um dos lugares mais bonitos da Var-
sóvia. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Alojamento.

16º DIA - SEX. - VARSÓVIA
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia

Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)

Março 29 / Junho 21
Junho 28 / Agosto 16
Agosto 30 / Out 11
Out 25 / Março 13, 2016
Março 27 / Abril 10, 2016
Supl. Hab. Indiv.

1.195
1.125
1.195
1.075
1.275

530

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia

Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)

Categoría Superior

Março 29 / Junho 21
Junho 28 / Agosto 16
Agosto 30 / Out 11
Out 25 / Março 13, 2016
Março 27 / Abril 10, 2016
Supl. Hab. Indiv.

1.340
1.245
1.340
1.195
1.370

620

Categoria Superior

Categoria Confort

Tour 13 dias: Praga / Varsóvia

Março 26 /  Abril 09
Abril 23  / Junho 25
Julho 02 / Agosto 13
Agosto 27 / Out 22
Nov 05 / Março 10, 2016
Março 24 / Abril 07, 2016
Supl. Hab. Indiv.

1.435
1.450
1.345
1.450
1.295
1.480

640

Categoria Confort

Março 26 /  Abril 09
Abril 23  / Junho 25
Julho 02 / Agosto 13
Agosto 27 / Out 22
Nov 05 / Março 10, 2016
Março 24 / Abril 07, 2016
Supl. Hab. Indiv.

1.715
1.615
1.495
1.615
1.460
1.650

820

Categoria Superior

Tour 16 dias: Berlim / Varsóvia

Berlín

Cracovia

Praga

Berlín

Praga

Berlín

Dresden

Viena
Budapeste

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

desde

1.075€

13 ou 16 DIAS
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remos com um passeio pelo centro histó-
rico, percorrendo os lugares por onde o
Imperador realizava seus passeios: a
Ópera do Estado, a Catedral de São Este-
vão, a rua comercial mais luxuosa de Viena
– o “Graben”. Chegaremos ao “Hofburg”
(Palácio Imperial) Finalizaremos nossa vi-
sita no Palácio de Schonbrunn, residência
de verão da família imperial (entradas in-
cluídas). (Visita incluida no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Alojamento.

4º DIA - SEG. - VIENA / WADO-
WICE / CRACÓVIA (487KM)
Café da manhã. Saída até Chequia, onde
atravessaremos as belas paisagens e
povos da Moravia e Silesia. Entrando na
Polónia pararemos em Wadowice, cidade
natal do Papa João Paulo II. Tempo livre
para conhecer os lugares onde o Papa
morou. No final da tarde, chegada à Cra-
cóvia, a bela cidade polaca. Alojamento.

5º DIA - TER. - CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos a Cra-
cóvia é um lugar muito especial: a Ca-
pital dos Reis. Visitaremos o centro
medieval, passando junto as antigas
muralhas, a praça do mercado, em 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 incluido no

1º DIA - SEX. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SÁB. - VIENA 
Chegada à Viena e traslado ao hotel. Pela
tarde visita da cidade com a sua avenida
Ringstrasse que tem o edifício mais histórico
do qualquer outra. Seguiremos até o canal de
Danubio, onde visitaremos a casa de “Hun-
dertwasser”. Continuamos até o palácio bar-
roco de Belvedere, onde daremos um curto
passeio por seus preciosos jardins. Esta noite
sugerimos assistir opcionalmente a um espe-
táculo de valsas Vienenses de folclore artístico
e jantar. (Jantar e espetáculo incluidos no
Pacote Plus P+). Alojamento.

3º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-

Pacote Plus (P+)

• Jantar e espetáculo em Viena
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço em Poznan
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary

• Jantar em Budapeste
• Visita a Viena Imperial
• Visita as Minas de Sal de Cracóvia
• Visita a ilha dos museus
• Visita a Postdam
• Excursão a Karlovy Vary

O tour inclui

Pacote Plus P+). Pela tarde, poderemos
visitar opcionalmente as Minas de Sal
de Wieliczka, que formam um museu
subterrâneo de dezenas de estátuas, fi-
guras e capelas esculpidas por mineiros
em sal. (Visita incluida no Pacote Plus
P+). Alojamento.

6º DIA - QUA. - 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 à Varsóvia. Alojamento. 

7º DIA - QUI. - VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos
a visita panorâmica da cidade. Visitaremos
a catedral de São João, a praça do mercado,
a praça do castelo Real, a avenida real com
seus belos palácios e residências aristocrá-
ticas, um dos lugares mais bonitos da Var-
sóvia. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Alojamento.

8º DIA - SEX. - VARSÓVIA / POZ-
NAN / BERLIM (585KM)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande
centro comercial e industrial, onde se des-
tacam a Prefeitura, a praça do mercado, a
catedral, o museu nacional e suas igrejas

góticas. Tempo livre para almoçar. Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Continuação
à Berlim. Chegada e alojamento.

9º DIA - SÁB. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita
panorâmica, percorrendo a Porta de Bran-
denburgo, a Igreja Memorial Kaiser Gui-
lherme, o Reischstang, e os restos do
famoso muro. Berlim é famosa também por
seus museus e galerias de arte. Passeare-
mos por sua rua mais animada, a Kurfus-
tendamm, conhecida como Kudamm,
repleta de cafés, lojas e discotecas. Tempo
livre para (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). À tarde sugerimos visita opcional a
Ilha dos Museus onde se encontram impor-
tantes obras de arte, conheceremos o
Museu Pergamo e o Museu Egípcio prova-
velmente os mais famosos (Visita incluida
no Pacote Plus P+). Alojamento.

10º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Dia livre para percorrer a
cidade, passear por seus canais de barco.
Sugerimos  visita opcional a Potsdam, a ci-
dade imperial onde visitaremos os belos jar-
dins do Palácio San Souci. (Visita incluida
no Pacote Plus P+).

11º DIA - SEG. - BERLIM / 
DRESDEN / PRAGA (356KM)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída em
ônibus com destino a Dresden. Tempo livre

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída do tour.

• Alojamento e café da manhã em hotéis da categoria selecionada.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.

• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour.

• Visitas guiadas em  Viena, Cracóvia, Varsóvia, Berlim, Praga, Budapeste.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Grande Tour da Europa do Leste

16 OU 17 DIAS: VIENA / BUDAPESTE OU VIENA: 355€ INCLUE 8 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

Dresden

Saídas 2015 / 2016

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

03, 17
01, 15
05, 26
03, 10, 17, 24
07, 21
04, 11, 18, 25
02, 16, 30

A VIENA: SEXTAS
2015

Março
Abril

18
01

2016
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Visitando: Viena / Cracóvia / Varsóvia / Poznan / Berlim / Dresden / Praga / Brno / Budapeste / Viena.

para percorrer o centro histórico desta bela
cidade. Continuação a Praga. Chegada e alo-
jamento.

12º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com
o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
realizar uma visita opcional ao Castelo de
Praga. Alojamento. 

13º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguire-
mos conhecer a fundo esta bela cidade.
Possibilidade de realizar uma excursão op-
cional a Karlovy Vary, famosa cidade bal-
neária situada a 140kms de Praga, que
conserva sua área vitoriana, com elegantes
bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também reco-
mendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

14º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530 Kms) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel, que
é o último vestígio que se conserva da an-
tiga muralha. Tempo livre na cidade antes
de prosseguir até a Húngria, para chegar a

sua bela capital, Budapeste, atravessando a
planície do Danúbio, chegada ao hotel. Pos-
sibilidade de jantar opcional, com pratos tí-
picos da cozinha Húngara. (Jantar incluido
no Pacote Plus P+). Alojamento.

15º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
a cidade dividia pelo Danúbio, situando-se
o lado esquerdo a região de Buda, encon-
tramos o castelo da Ciudadela e o Bastião
dos Pescadores, onde poderemos admirar
magníficas vistas da cidade. A direita se en-
contra a região de Pest onde está situada a
Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas aveni-
das e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

16º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus
até a capital da Áustria, Viena. Chegada ao
hotel. Tarde livre. Alojamento.

Para os passageiros terminando o
tour em Budapeste: café da manhã e
tempo livre até o traslado ao aeroporto
para embarcar em vôo de saída. 

17º DIA - DOM. - VIENA
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

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

Viena
Cracóvia
Varsóvia
Berlim
Praga
Budapeste

Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)

Abril 03
Abril 17 / Junho 05
Junho 26 / Agosto 21
Set 04 / Out 16
Out 30 / Março 18, 2016
Abril 01, 2016
Sup. Hab. Individual

1.450
1.460
1.355
1.460
1.295
1.490

640

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Viena
Cracóvia
Varsóvia
Berlim
Praga
Budapeste

Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)

Categoria Superior

Abril 03
Abril 17 / Junho 05
Junho 26 / Agosto 21
Set 04 / Out 16
Out 30 / Março 18, 2016
Abril 01, 2016
Sup. Hab. Individual

1.620
1.630
1.520
1.630
1.455
1.650

820

Categoria Superior

Categoria Confort

Tour 16 dias: Viena / Budapeste

Abril 03
Abril 17 / Junho 05
Junho 26 / Agosto 21
Set 04 / Out 16
Out 30 / Março 18, 2016
Abril 01, 2016
Sup. Hab. Individual

1.515
1.540
1.430
1.540
1.375
1.580

685

Categoria Confort

Abril 03
Abril 17 / Junho 05
Junho 26 / Agosto 21
Set 04 / Out 16
Out 30 / Março 18, 2016
Abril 01, 2016
Sup. Hab. Individual

1.695
1.715
1.595
1.715
1.530
1.740

860

Categoria Superior

Tour 17 dias: Viena / Viena

Praga

Berlín

Poznan

Praga

Berlín

Dresden

Viena
Budapeste

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

Poznan

desde

1.295€

16 ou 17 DIAS
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1º DIA – DOM. – BRASIL
Apresentação no aeroporto internacional
para embarque com destino à Praga.

2º DIA – SEG. – PRAGA / 
CHEGADA
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena
• 2 almoços em Moscou
• 2 jantares em Moscou
• 2 almoços em San Petersburgo
• 3 jantares em San Petersburgo
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial

• Visita ao Metro de Moscou
• Visita ao Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo
• Visita ao Museu de Hermitage
• Excursão ao palácio de Pavlovsk
• Excursão a Pushkin (Exterior do palácio)  

e parque

O tour inclui

Saídas 2015 Tempo livre para percorrer o centro histó-
rico desta bela cidade. Alojamento.

3º DIA – TER. – PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com
o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos almoçar em um restau-
rante típico. *(incluído no pacote plus).
Tarde livre onde sugerimos realizar uma vi-
sita opcional ao Castelo de Praga. Aloja-
mento. 

4º DIA – QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguiremos
conhecer a fundo esta bela cidade. Possibi-
lidade de realizar uma excursão opcional a
Karlovy Vary,*(incluída no pacote plus),
famosa cidade balneária situada a 140kms
de Praga, que conserva sua área vitoriana,
com elegantes bulevares e parques. Al-
moço*(incluído no pacote plus). Também
recomendamos assistir opcionalmente ao
Teatro Negro. Alojamento. 

5º DIA – QUI. – PRAGA / BUDA-
PESTE (568 km)
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-

Junho
Julho
Agosto

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

A PRAGA: DOMINGO
2015

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa a chegada e saída do tour. (Traslados em outros
dias ao tour tem suplemento).
• Alojamento e café da manhã buffet durante todo o tour em hotéis da categoria escolhida. 
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu. 
• Acompanhamento de guia durante todo o tour.
• Visitas guiadas de Praga, Budapeste e Viena.
• Bilhete de avião de Viena a Moscou.
• 2 Almoços em restaurante (sem bebidas) indicados no tour.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de Moscou a San Petersburgo. Em algumas saídas este
trajeto poderá ser realizado de avião.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Europa do Leste e Rússia

15 DIAS: PRAGA / SAN PETERSBURGO: 695€ INCLUE 13 REFEIÇÕES E 10 VISITAS

Viena

pital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel,
que é o último vestígio que se conserva da
antiga muralha. Tempo livre na cidade
antes de prosseguir até a Húngria, para
chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada
ao hotel. Possibilidade de jantar opcional,
com pratos típicos da cozinha Húngara.
Jantar (incluído no pacote plus).

6º DIA – SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita a
cidade dividia pelo Danúbio, situando-se o
lado esquerdo a região de Buda, encontra-
mos o castelo da Ciudadela e o Bastião dos
Pescadores, onde poderemos admirar mag-
níficas vistas da cidade. A direita se encon-
tra a região de Pest onde está situada a
Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas aveni-
das e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

7º DIA – SAB. – BUDAPESTE /
VIENA (236 km)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus
com destino a capital da Áustria, Viena.
Chegada no hotel. A tarde visita da cidade,
avenida Ringstrasse com seus edifícios his-
tóricos. Seguiremos para o canal do Danú-
bio, onde visitaremos a obra do famoso
pintor e arquiteto Friedensreich Hundert-

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Avião VIENA / MOSCOU incluido!



EUROPA CENTRAL, EUROPA DO LESTE E PAÍSES NÓRDICOS: Circuitos 163

Visitando: Praga / Budapeste / Viena / Moscú / San Petersburgo.

Praga
Budapeste
Viena
Moscou

S. Petersburgo        

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
Vendensky / Radisson

Junho 14  / Junho 21
Junho 28 / Agosto 23
Agosto 30
Sup. Habitação Individual

2.410
2.165
2.410

835

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Praga
Budapeste

Viena

Moscou

S. Petersburgo                 

Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel
City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leo-
nardo (P)
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
Vendensky / Radisson

Categoria Superior

Junho 14  / Junho 21
Junho 28 / Agosto 23
Agosto 30
Sup. Habitação Individual

2.480
2.270
2.480

915

Categoria Superior

Categoria Confort

Tour 15 dias: Praga / San Petersburgo

Praga

Budapeste

desde

2.165€

15 DIAS

wasser. Continuação até o Palácio barroco
de Belvedere, onde faremos um breve pas-
seio por seus preciosos jardins. Esta noite
sugerimos jantar e assistir um espetáculo
das Valsas Vienense e do folclore aus-
tríaco *(incluídos no pacote plus). 

8º DIA - DOM. - VIENA 
(Avião à Moscou incluido)
Café da manhã. Saída para realizar uma vi-
sita opcional à Viena imperial. Iniciamos
pelo centro histórico, a rua comercial mais
luxuosa de Viena, o palácio imperial, etc. Fi-
nalmente nos dirigimos ao palácio de
Schonbrunn, residência de verão da família
imperial, entradas incluidas. (Visita incluida
no Pacote Plus P+). Pela tarde traslado ao
aeroporto para embarcar em vôo até Mos-
cou. Chegada e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

9º DIA - SEG. - MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade para tomarmos o primeiro contato
com seu centro histórico e principais monu-
mentos. Através de amplas avenidas como
a celebre Tverskaya, chegaremos até a
praça Vermelha, declarada patrimônio da
humanidade pela UNESCO, chamada assim
pela cor de seus azulejos e edifícios que a
rodeiam. O museu de história, as muralhas
do Kremlin e a catedral de São Basílio.
Muito perto encontraremos o celebre teatro
Bolshoi, a catedral de São Salvador, o im-
ponente edifício da Lubinka, cede da antiga
KGB, e as pequenas igrejas do antigo bairro
“Kitai Gorod”. Percorremos as avenidas
que margeiam o rio Moskova, com vistas
para o parlamento, o estádio olímpico, etc.
Contemplaremos ainda o exterior do cele-
bre convento Novodevitche e seu lago, que
inspiraram Tchaikovski para compor o
“Lago dos Cisnes”. Continuaremos até a
rua Arbate, local de encontro preferido dos
moscovitas. Pequena degustação de vodka.
Tarde livre. (Visita ao metrô de Moscou e
jantar incluidos no Pacote Plus P+). Alo-
jamento. 

10º DIA - TER. - MOSCOU 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do
Kremlin. (Visita incluida no Pacote Plus
P+). A palavra “Kreml” significa fortaleza
em russo. Construído no século 12, foi con-
cluido no século 15 e é um magnífico re-
flexo das diferentes etapas da arte russa.
Atualmente abriga todos os principais ór-
gãos do governo e religioso. Visitaremos o

interior do recinto e ainda a celebre “Praça
das Catedrais”. (Almoço e jantar incluido
no Pacote Plus P+). Tarde livre ou visita op-
cional à galeria Tretiakov (Visita incluida no
Pacote Plus P+) incompáravel pinacoteca,
chamada assim em homenagem ao seu
fundador Pavel Tretiakov. São mais de 130
mil obras criadas por artistas russos. Desta-
que para “Virgem de Vladimir” e “A Trin-
dade”. Alojamento.

11º DIA - QUA. - MOSCOU /
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita opcional à Serguiev
Posad e o seu monastério. (Excursão in-
cluida no Pacote Plus P+). Situada à uns
70km ao nordeste da capital, na rota im-
perial do Anel de Ouro, Serguiev Posad é
um dos centros mais importantes da reli-
gião ortodoxa. Com o passar do tempo, o
monastério se converteu em um dos mais
espetaculares e importantes centros espiri-
tuais do país. É conhecido como o “Vati-
cano Russo”. Entre suas numerosas igrejas
e catedrais destaca-se em especial para a
cúpula azul da catedral de Assunção. (Al-
moço incluido no Pacote Plus P+, po-
dendo ser substituído por jantar). Visita
opcional ao mercado de Izmailovo. (Visita
incluida no Pacote Plus P+). Situado à
pouca distância de Moscou, Izmailovo é ce-
lebre por seu imenso mercado, onde encon-
tra-se de tudo. Além das tradicionais
bonecas russas podemos encontrar desde
jóias e artigos de bijuteria, suvenirs da
época soviética e artesanatos procedentes
de todos os rincões do país. Pela tarde tras-
lado a estação ferroviária para embarcar no
trem rápido para São Petersburgo (classe
turista)*, com chegada a São Petersburgo
no início da noite. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

*No caso de impossibilidade de re-
serva do trem o transporte Moscou
/ São Petersburgo será realizado
em avião de linha regular (15kg de
franquia de bagagem).

12º DIA - QUI. - SÃO
PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica para
tomar contato com a cidade, seu centro his-
tórico e principais monumentos. Declara pa-
trimônio da humanidade pela UNESCO, é
conhecida como a “Veneza do Norte”de-
vido os inumeráveis canais de ilhas e pon-
tes. Poderemos apreciar a Av. Nevsky, com

seus prestigiosos edifícios. Atravessaremos
a Fontanka, rio que cruza o centro urbano,
assim como o rio Moika e o canal Griboye-
dov. Sobre este último está a celebre igreja
de São Salvador sobre o Sangue Derra-
mado, de inconfúndivel estilo russo, com
suas cupulas multicolores e douradas. O an-
tigo palácio de inverno, imponente residên-
cia dos Czares, transformado no museu
Ermitage. Veremos a estátua de Pedro O
Grande e a catedral de São Izaac. Breve
passeio pelo bairro de Dostoievski, onde vi-
sitaremos a igreja de São Vladimir e o mer-
cado Kuznechny. Continuaremos com a
visita na fortaleza de Pedro e Paulo, situada
em uma pequena ilha em frente ao palácio
de Inverno. Almoço e tarde livre. (Jantar in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento.

13º DIA - SEX. - SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
museu Ermitage. Situado no antigo palácio
de Inverno é o maior museu da Rússia e um
dos mais importantes do mundo, contando
com mais de 3 milhões de obras de arte.
Deve sua fama mundial em especial as suas
coleções de pinturas das escolas italiana,
flamenca, francesa e espanhola, com obras
de Leonardo Da Vinci, Rafael, Rembrandt,
Gauguin, Matisse, Van Gogh e Picasso. (Vi-
sita, almoço e jantar incluidos no Pacote
Plus P+). Alojamento.

14º DIA - SÁB. - SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a
Pavlovsky e visita do palácio de Paulo. O
palácio Pavlovky foi um presente da Kata-
rina A Grande para o seu filho Paulo. O
lugar enriqueceu devido numerosas obras
de arte adquiridas pela esposa de Paulo,
Maria Fedorovna, grande amante das artes
e que foi mecenas de numerosos artistas.
O grande parque, de 600 hectares foi ori-
ginalmente campo de caça imperial. (Visita
e almoço incluidos no Pacote Plus P+).
Alojamento.

15º DIA - DOM. - SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhâ no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e...FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS.  

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

San Petersburgo

Moscú

Viena

Moscu

San Petersburgo
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5º DIA - QUI. - PRAGA / BUDA-
PESTE (568 km)
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel,
que é o último vestígio que se conserva da
antiga muralha. Tempo livre na cidade
antes de prosseguir até a Húngria, para
chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada
ao hotel. Possibilidade de jantar opcional,
com pratos típicos da cozinha Húngara.
Jantar (incluído no pacote plus).

6º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita a
cidade dividia pelo Danúbio, situando-se o
lado esquerdo a região de Buda, encontra-
mos o castelo da Ciudadela e o Bastião dos
Pescadores, onde poderemos admirar mag-
níficas vistas da cidade. A direita se encon-
tra a região de Pest onde está situada a
Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas aveni-
das e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

7º DIA – SAB. – BUDAPESTE /
VIENA (236 km)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus

1º DIA - DOM. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - SEG. - 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. Alojamento.

3º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com
o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos almoçar em um restau-
rante típico. *(incluído no pacote plus).
Tarde livre onde sugerimos realizar uma vi-
sita opcional ao Castelo de Praga. Aloja-
mento. 

4º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguiremos
conhecer a fundo esta bela cidade. Possibi-
lidade de realizar uma excursão opcional a
Karlovy Vary,*(incluída no pacote plus),
famosa cidade balneária situada a 140kms
de Praga, que conserva sua área vitoriana,
com elegantes bulevares e parques. Al-
moço*(incluído no pacote plus). Também
recomendamos assistir opcionalmente ao
Teatro Negro. Alojamento. 

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço em Poznan
• Almoço em Berlim
• 6 Jantar e 4 almoços em Rússia
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial

• Visita as Minas de Sal da Cracóvia
• Visita a ilha dos museus

Extensão à Rússia
• Visita ao museo de Hermitage 
• Excursão a Pavlovsk e visita do Palácio

Pablo e parque 
• Visita ao Kremlin e Metro de Moscou 
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita a Sergiev Posad 
• Visita a Izmailovo e museu da Vodka

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 com destino a capital da Áustria, Viena.
Chegada no hotel. A tarde visita da ci-
dade, avenida Ringstrasse com seus edi-
fícios históricos. Seguiremos para o canal
do Danúbio, onde visitaremos a obra do
famoso pintor e arquiteto Friedensreich
Hundertwasser. Continuação até o Palácio
barroco de Belvedere, onde faremos um
breve passeio por seus preciosos jardins.
Esta noite sugerimos jantar e assistir um
espetáculo das Valsas Vienense e do fol-
clore austríaco *(incluídos no pacote
plus). 

8º DIA - DOM. - VIENA
Café da manhã. Saída para realizar uma
visita opcional à Viena Imperial. Passamos
pelo centro histórico a zona mais luxuosa
de Viena. - o “Graben” e o “Hofburg”
(Palácio Imperial). Finalmente nos dirigi-
mos ao Palácio de Schonbrunn, residência
de verão da família Imperial. (Entradas in-
cluidas). (Visita incluida no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Alojamento.

9º DIA - SEG. - VIENA / WADO-
WICE / CRACÓVIA (487KM)
Café da manhã. Saída até Chequia, onde
atravessaremos as belas paisagens e
povos da Moravia e Silesia. Entrando na
Polónia pararemos em Wadowice, cidade
natal do Papa João Paulo II. Tempo livre

para conhecer os lugares onde o Papa
morou. No final da tarde, chegada à Cra-
cóvia, a bela cidade polaca. Alojamento.

10º DIA - TER. - CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos a Cra-
cóvia é um lugar muito especial: a Ca-
pital dos Reis. Visitaremos o centro
medieval, passando junto as antigas
muralhas, a praça do mercado, em 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 incluido no
Pacote Plus P+). Pela tarde, poderemos
visitar opcionalmente as Minas de Sal
de Wieliczka, que formam um museu
subterrâneo de dezenas de estátuas, fi-
guras e capelas esculpidas por mineiros
em sal. (Visita incluida no Pacote Plus
P+). Alojamento.

11º DIA - QUA. - 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 à Varsóvia. Alojamento. 

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

29
12, 26
10, 31
21, 28
05, 12, 19
02, 16, 30
06, 13, 20, 27
11, 25
08

A PRAGA: DOMINGO
2015

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída do tour. (Traslados em outros
dias, diferentes ao tour tem suplemento).
• Alojamento e café da manhã em hotéis na categoria escolhida.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour em Europa do Leste e guias locais
em São Petersburgo e Moscou.
• Visitas guiadas segundo itinerário com guias falando espanhol.
• 2 almoços incluidos na extensão à Rússia.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou (em tour de 22 dias).
Em algumas saídas se pode fazer em avião.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

A Gira Mágica “Extensão a Rússia”

15 DIAS: PRAGA / BERLIM: 355€ INCLUE 8 REFEIÇÕES E 4 VISITAS

22 DIAS: PRAGA / BERLIM (EXT. RÚSSIA): 880€ INCLUE 18 REFEIÇÕES E 10 VISITAS

O programa de 22 dias com extensão à Rússia,
só opera de 12 de abril à 27 de setembro.

Viena

Março
Abril

13, 27
03, 10

2016

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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12º DIA - QUI. - VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos
a visita panorâmica da cidade. Visitaremos
a catedral de São João, a praça do mercado,
a praça do castelo Real, a avenida real com
seus belos palácios e residências aristocrá-
ticas, um dos lugares mais bonitos da Var-
sóvia. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Alojamento.

13º DIA - SEX. - VARSÓVIA / POZ-
NAN / BERLIM (533KM)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande
centro comercial e industrial, onde se des-
tacam a Prefeitura, a praça do mercado, a
catedral, o museu nacional e suas igrejas
góticas. Tempo livre para almoçar. Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Continuação
à Berlim. Chegada e alojamento.

14º DIA - SÁB. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita pa-
norâmica, percorrendo a Porta de Branden-
burgo, a Igreja Memorial Kaiser Guilherme, o
Reischstang, e os restos do famoso muro.
Berlim é famosa também por seus museus e
galerias de arte. Passearemos por sua rua
mais animada, a Kurfustendamm, conhecida
como Kudamm, repleta de cafés, lojas e dis-
cotecas. Tempo livre para (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). À tarde sugerimos visita
opcional a Ilha dos Museus onde se encon-
tram importantes obras de arte, conhecere-
mos o Museu Pergamo e o Museu Egípcio
provavelmente os mais famosos (Visita in-
cluida no Pacote Plus P+). Alojamento.

15º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã. Dia livre para percorrer a
cidade, passear por seus canais de barco.
Sugerimos  visita opcional a Potsdam, a ci-
dade imperial onde visitaremos os belos jar-
dins do Palácio San Souci. (Visita incluida
no Pacote Plus P+).

EXTENSÃO SÃO PETERSBURGO E 
MOSCOU (Avião no incluido).

15º DIA - DOM. - BERLIM / SÃO
PETERSBURGO
Café da manhã e tempo livre. Na hora pre-
vista, traslado ao aeroporto para embarcar
em vôo à São Petersburgo. Chegada e tras-
lado ao hotel. Alojamento. (Vôo Berlim /
São Petersburgo não incluido).

16º DIA - SEG. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã e alojamento no hotel. Vi-
sita panorâmica da cidade, incluindo o cen-
tro histórico com a praça dos palácios, a
praça de São Isaac, a avenida Nevski, cate-
dral da Virgem de Kazan, Almirantazgo e
principais avenidas da cidade. Visita com
entrada as fortalezas de Pedro e Pablo.  Al-
moço. Tarde livre. Alojamento. (Jantar in-
cluido no Pacote Plus P+).

17º DIA - TER. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã e alojamento no hotel. Dia
livre. Visita opcional detalhada do museu
de Hermitage, onde se encontra uma das
coleções mais importantes do mundo. (Vi-
sita, almoço e jantar incluido no Pacote
Plus P+).

18º DIA - QUA. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã e dia livre. Excursão opcio-
nal a Pavlovsk e visita do Palácio Plabo e

parque. (Visita incluida no Pacote Plus P+)
Na hora prevista, traslado a estação de
trem para sair em trem de alta velocidade
até Moscou. Chegada e traslado e hotel.
Alojamento. (Almoço e jantar incluidos no
Pacote Plus P+).

19º DIA - QUI. - MOSCOU
Chegada e traslado ao hotel. Café da
manhã e saída para realizar uma visita pa-
norâmica da cidade, incluindo o passeio
pelo centro histórico da mesma: a Praça Ver-
melha, São Basílio, a catedral de Cristo São
Salvador, a Universidade e o mirante com
preciosas vistas da cidade. Visita opcional a
Galeria Tretiakov. Almoço. Alojamento. (Vi-
sita e jantar incluido no Pacote Plus P+).

20º DIA - SEX. - MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Saída para visita
opcional ao Kremlin e ao metro de Moscou.
(Visitas incluidas no Pacote Plus P+). Alo-
jamento. (Almoço e jantar incluido no Pa-
cote Plus P+).

21º DIA - SÁB. - MOSCOU
Café da manhã e alojamento. Dia livre. Su-
gerimos fazer uma excursão ao monastério
de Sergiev Posad pela manhã. Pela tarde vi-
sita opcional ao mercado de Izmailovo. (Vi-
sitas, almoço e jantar incluidos no Pacote
Plus P+).

22º DIA - DOM. - MOSCOU
Café da manhâ no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e...FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS.  

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

Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia
Berlim

S. Petersburgo

Moscou

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)
Holiday Inn City West / Dorint
(PM)
Marriott  / Sokos / Holiday Inn /
Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

Março 29 / Abril 12
Abril 26 / Junho 21
Junho 28 / Agosto 16
Agosto 30  / Out 11
Out 25 / Março 13, 2016
Março 27 / Abril 10, 2016
Sup. Hab. Individual

1.385
1.365
1.270
1.365
1.225
1.390

605

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Praga
Budapeste

Viena

Cracóvia
Varsóvia
Berlim

S. Petersburgo

Moscou

Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel
City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leo-
nardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)
Mark Hotel / Wyndham Excel-
sior (P)
Marriott  / Sokos / Holiday Inn /
Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

Categoría Superior

Março 29 / Abril 12
Abril 26 / Junho 21
Junho 28 / Agosto 16
Agosto 30  / Out 11
Out 25 / Março 13, 2016
Março 27 / Abril 10, 2016
Sup. Hab. Individual

1.545
1.520
1.420
1.520
1.365
1.550

755

Categoria Superior

Categoria Confort

Tour 15 dias: Praga / Berlim

Abril 12 / Junho 21
Junho 28 / Agosto 16
Agosto 30 / Set. 27 
Sup. Hab. Individual
Sup. “Noites Brancas” 
Para saídas com estadia na Rússia
entre 25 de Maio e 6 de Julho
Sup. Hab. Individual

2.450
2.355
2.450
1.110

170

135

Categoria Confort

Abril 12 / Junho 21
Junho 28 / Agosto 16
Agosto 30 / Set. 27 
Sup. Hab. Individual
Sup. “Noites Brancas” 
Para saídas com estadia na Rússia
entre 25 de Maio e 6 de Julho
Sup. Hab. Individual

2.595
2.495
2.595
1.320

170

135

Categoria Superior

Tour 22 dias: Praga / Moscu
Extensão à Rússia

Praga

Berlín

Viena
Budapeste

Cracovia

Varsovia

San Petersburgo

Moscú

BerlínVarsovia

San Petersburgo

desde
1.225€

15 ou 22 DIAS

Visitando: Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Chestochowa / Varsóvia / Poznam / Berlim. Extensão à São Petersburgo e Moscou.
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4º DIA – SEX. – OSLO 
Café da manha buffet a bordo. Desfrutare-
mos das vistas panorâmicas do Fiordes de
Oslo. Chegada às 09h30. Faremos uma vi-
sita da cidade, incluindo: um passseio pelo
parque Frogner, decorado com imensas es-
culturas feitas por Gustavo Vigeland, o Pa-
lácio Real, a Fortaleza medieval de Akershu
e o exterior da Prefeitura. Tarde livre a dis-
posição para conhecer a cidade ou visitas
opcionais. Alojamento.

5º DIA – SÁB. – OSLO/ BERGEN
Café da manhã buffet. Saída atravessando
a região dos Fiordes por Honefoss e pas-
sando por Gol e Geilo, famosas estações de
esqui. Continuação pelo planalto de Har-
danger com vistas impressionantes. Em Vo-
ringsfoss, parada para ver a cachoeira mais
famosa da Noruega. Seguiremos para Eidf-
jord, com suas montanhas íngremes e tu-
neis com estradas em espiral. Travessia em
ferry Brimnes-Bruravik. Prosseguiremos
nossa rota pelo fiorde de Hardanger, um
doa mais belos da Noruega. Parada nas ca-
choeiras de Steindalsfossen. Alojamento.

6º DIA – DOM. – BERGEN
Café da manhã buffet no hotel. Pela
manhã, visita panorâmica de Bergen. Visi-
taremos o Mercado de Pescado, Bryggen
com as casas Hanseáticas, a Igreja Maria
etc. Tarde livre para desfrutar a capital dos
fiordes.

7º DIA – SEG. – BERGEN /
BALESTRAND
Café da manhã buffet. Saída a Jostedal

1º DIA – TER. – COPENHAGUE
Chegada individual em seu hotel em Cope-
nhague. Encontro com o guia acompa-
nhante no hotel. Alojamento. 

2º DIA - QUA. - COPENHAGUE
Café da manha buffet. Pela manhã visita
panorâmica da cidade, teremos a oportu-
nidade de contemplar os pontos mais es-
petaculares desta capital, como: a fonte
de Gefion, a Residência Real de Amalien-
borg, os canais idílicos de Nyhavn com
seus numerosos restaurantes e cafés, os
barcos de madeira, o Palácio de Chris-
tiansborg e a famosa Sereia. Tarde livre
para conhecer a cidade ou visitar o Tivoli,
famoso parque de atrações de Copenha-
gue. Alojamento.

3º DIA – QUI. – COPENHAGUE /
DFDS SEAWAYS / OSLO
Café da manhã buffet. Dia livre para rea-
lizar compras ou visita opcional. Na hora
apropriada traslado até o porto para em-
barque no cruzeiro Sandinavian Seaways
com destino a Oslo. Durante a travessia
poderemos desfrutar do baile e música.
Alojamento em cabines exteriores.

O tour inclui

Saídas 2015 para visitar o majestuoso Nigaard, atrativo
natural e reconhecido mundialmente. No
caminho atravessaremos por Voss, um povo
classico e amante da natureza. Chegando
em  Sognog Fjordane, onde se encontra  o
maior lago e mais  profundo da Noruega.
A grande parte dos encantos encontrare-
mos cascatas, ate chegar no a Balestrand,
o povo mais encantador próximo a zona do
famoso hotel Kvikne´s historico e romatico.
Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA – TER. –  BALESTRAND /
HAMAR
Café da manhã buffet no hotel. Saida para
por um caminho encantador de  aldeias e
cachoeiras até chegarmos a Hamar. Pelo ca-
minho veremos também   Sognefjord em
uma curta travessia de ferry. Continuação e
parada no caminho para contemplarmos a
bela igreja de madeira, Borgund Stavkirke,
expoente maximo da arte noruega em ma-
deira. As arvore para sua construção foram
cortadas no final do século XII e desde essa
época fazem parte desta fantástica paisa-
gem, sendo hoje uma das igrejas de ma-
deira mais fotografadas e visitadas da
Noruega. Contiaremos pelas montanhas de
Filefjell. Antes de chegarmos ao destino
margeando o maior lago da Noruega, o
Mjosa. As suas margens situa-se a cidade
de Hamar. Alojamento.

9º DIA – QUA. – HAMAR/ 
ESTOCOLMO 
Café da manha buffet. Saída para a fron-
teira com a Suécia para chegar à excitante
cidade de Karlstad, situada entre o lendário

lago Vänern eo Klarälven foz do rio. Conti-
nuamos na região dos lagos para chegar a
Estocolmo. Alojamento.

10º DIA – QUI. – ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
guiada de Estocolmo. Visitaremos o centro
antigo em Gamla Stan em Gamla Stan com
suas pequenas praças e edifícios coloridos.
Contemplaremos o exterior do Palácio Real,
a Catedral, o Parlamento e a Casa dos No-
bres. Tarde livre para conhecer a cidade ou
realizar visitas opcionais. Alojamento.

11º DIA - SEX. - ESTOCOLMO /
TALLIN
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde
traslado ao porto para embarcar no cru-
zeiro Tallink Silja Line com destino à Tallin.
Durante a travessia poderemos desfrutar do
arquipélago sueco, que conta com mais de
24 mil ilhas. Jantar à bordo com bebidas in-
cluidas e acomodação em camarotes exte-
riores.

Para os passageiros com opção de
11 dias terminando em Esto-
colmo: Café da manhã e fim dos servi-
ços (não inclui traslado de saída).

12º DIA - SÁB. - TALLIN
Café da manhã à bordo. Chegada à Tallin e
visita da capital da Estônia com seu encan-
tador centro medieval onde sobre sai o cas-
telo de Toompea, a catedral, a praça do
Mirante e a praça da prefeitura. Tarde livre.
Alojamento.

13º DIA - DOM. - TALLIN / 
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Saída até São Petersburgo.
Chegada e alojamento. * O traslado a São
Petersburgo poderá ser operado em ônibus

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 15, 22 

A COPENHAGUE: TERÇAS
2015

Todas as saídas
Sup. Habitação Individual

2.275
930

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Tour 11 Dias: Somente Escandinávia
De 01 em Copenhague até o dia 11 em Estocolmo

Todas as saídas
Sup. Habitação Individual

2.870
1.110

Tour 15 Dias: Escandinávia / Helsinki
De 01 em Copenhague até o dia 15 em Helsinki

Maio 12 / Junho 16
Sup. Habitação Individual
Outras saídas
Sup. Habitação Individual

4.170
1.700
3.995
1.570

Tour 20 Dias: Tour completo
De 01 em Copenhague até o dia 20 em Moscou

• Alojamento nos hotéis mencionados com café da manhã.
• Traslado de saída do hotel ao aeroporto em Moscou o dia 20 do tour (traslado em outro dia di-
ferente ao tour tem suplmento).
• 01 noite a bordo DFDS Seaways em cabines externas com café da manhã.
• 01 noite a bordo Cruzeiro Tallink Slija Line em cabines externas com café da manhã.
• 03 jantares incluidos (sem bebida), uma no barco DFDS, 1 no hotel de Balanstrand e outra no
cruzeiro Tallink Slija Line em cabines externas com café da manhã (tour 15 e 20 dias).
• 02 jantares incluidos (sem bebida), uma no barco DFDS 1, 01 no hotel de Balanstrand (tour 11
dias).
• 2 almoços em restaurantes (sem bebida) indicados no tour de Rússia (20 dias).
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo tour.
• Visitas panorâmicas das capitais com guias locais falando espanhol.
• Viagem em tren de alta velocidade Sapsan, desde San Petersburgo a Moscou em classe turista.
Em algumas saídas este trajeto pode ser realizado em avião. (Tour 20 dias).
• Maleteiros no hotéis e portos (com exceção da chegada a Copenhague e saída em Estocolmo e
Helsinki). Máximo 1 mala por pessoa de 20kg.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Não se incluemos traslados de aeroporto, de chegada em Copenhague nem
de saída em Estocolmo e Helsinki.

Moscú

Escandinávia Espetacular    
Visitando: Copenhague / Oslo / Bergen / Fiordos / Balestrand / Hamar / Estocolmo / Tallin / Helsinki / San Petersburgo / Moscou.

Extensões:
Helsinki e Rússia

* Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Oslo

Estocolmo

Bergen

Helsinki

Lillehammer

Copenhague

Hamar

Karlstad

Balestrand

San 
Petersburgo

Moscú

privativo (à partir de 15 passageiros) ou em
ônibus regular.

14º DIA - SEG. - S. PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica de São
Petersburgo chamada a “Veneza do norte”
devido aos inúmeros canais, ilhas e pontes.
Poderemos apreciar a avenida Nevsky com
seus prestigiosos edifícios: Palácios Anich-
kov, Belozerky, Catedral, a Celebre Igreja de
São Salvador de inconfundivel estilo russo
com suas cupulas coloridas e douradas em
forma de bulbo, o antigo palácio de in-
verno, imponente residência dos Czares,
transformado no Museu do Hermitage e o
Monumento a Pedro o Grande. Passaremos
diante do edifício Almirantado com sua im-
ponente flecha dourada, símbolo da força
naval russa. Catedral de São Isaac com suas
gigantescas colunas de granito roxo, a bela
Catedral de São Nicolau dos Marinheiros, a
Fortaleza de Pedro e Paulo destinada a pro-
teger a cidade dos ataques pelo mar e hoje
transformada em Museu. Faremos uma vi-
sita exterior ao encoraçado aurora, barco
da antiga marinha de guerra imperial, cujos
tiros de canhão em 25 de outubro de 1917,
marcaram o início da revolução russa. Al-
moço. Tarde livre. Jantar* (incluido no pa-
cote plus).

15º DIA - TER. - S.PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
Museu Hermitage. Situado no antigo Palá-
cio de Inverno é o maior museu da Rússia
e um dos mais importantes do mundo, con-
tando com mais de 3 milhões de obras de
arte renome internacional. Em especial suas
coleções de pintura das escolas italiana, fla-
menca, francesa e espanhola com obras de
Da Vinci, Rafael e Rembrandt, Gauguin,
Matisse, Van Gogh, Picasso entre outros. Al-
moço, jantar e visita* (incluidos no pa-
cote plus).

16º DIA - QUA. - 
S. PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional
a Pavlovsky do Palacio Paulo e parque. O
palacio de Pavlovsk foi um presente de
Catarina a Grande ao seu filho Paulo, fu-
turo Czar Paulo I, em 1777. A bela arqui-
tetura do palácio é refletido no parque

envolvente. (Visita e almoço incluído no
pacote Plus). A tarde transfer para esta-
ção ferroviária para tomarmos trem rá-
pido a Moscou (classe turistica) com
chegada ao anoitecer. Transfer ao hotel e
alojamento.  

**Em caso de impossibilidade de re-
servar o trem de alta velocidade, o
transporte entre San Petersburgo e
Moscou poderá se realizar em avião
de linha regular.

17º DIA - QUI. - MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade. Através de amplas avenidas como a
célebre Tverskaya, chegaremos na Praça
Vermelha, chamada assim pela cor dos la-
drilhos dos edifícios que a rodeiam, o
Museu de Historias, as muralhas do Krem-
lin e a catedral de São Basílio com suas fa-
mosíssimas cúpulas multicores em forma
de bulbo. Em seguida conheceremos o cé-
lebre teatro Bolshoi, a catedral de São Sal-
vador, o imponente edifício da Lubianka,
sede da antiga KGB e as pequenas igrejas
do velho bairro “Kitai Gorod”. Passeare-
mos nas avenidas as margens do rio Mos-
kova, com vistas do Parlamento, a Duma
ou “Casa Branca”, e o estádio olímpico,  a
"colina dos pardais". Visita do Convento
de Novodiévichi, e seu lago que inspiraram
Tchaikovsky em o "Lago dos Cisnes" e pa-
raremos no Parque da Victoria, construido
após a II Guerra Mundial. Continuaremos
até a rua Arbat, lugar de encontro prefe-
rido dos moscovitas, animada no coração
da parte antiga da cidade. Visita do con-
vento de Novodévitchi, declarado Patrimo-
nio da Humanidade pela UNESCO, um dos
mais belos da Russia. Almoço. Tarde livre.
Passeio opcional à Galeria Tretyakov. (Vi-
sita incluído no pacote Plus) incompara-
vel pinacoteca de arte, com o nome de seu
fundador, o famoso comerciante Pavel Tre-
tyakov. O museu abriga mais de 130.000
obras criadas por artistas russos. Além de
sua magnífica coleção de ícones, você
pode admirar um panorama histórico
único de pintura russa do século XI ao pre-
sente. Os destaques incluem "A Virgem de
Vladimir de" e "A Trindade". (Jantar in-
cluído no pacote Plus). Alojamento. 

18º DIA - SEX. - MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
Kremlin (visita incluida no pacote Plus) A
palavra "Kremlin"  significa fortaleza em
russo. Construído no século XII, a sua forma
atual foi concluída no século XV, e é um
grande reflexo das diferentes fases da arte
russa. Na atualidade abriga os principais
órgãos de governo político e religioso. Visi-
taremos seu interior para admirar o  "Sino
Zarina", o "Canhão do Czar", e a famosa
"Praça das Catedrais", emoldurado por São
Miguel, Ascensão e Anunciação. Visita op-
cional ao metrô de Moscou (Visita  incluído
no pacote Plus) Aberto em 1935, o metrô
de Moscou foi o "Palácio do Povo". Em sua
decoração participarão os  artistas mais im-
portantes da época e hoje ainda é o princi-
pal meio de transporte na cidade, com 200
km de linhas e 145 estações. Visita as mais
importantes variedades de granito, már-
more, ônix e decorados com pinturas, ma-
jólica, vitrais, pinturas murais, mosaicos e
até mesmo grupos esculturais. (Almoço e
jantar incluídos no pacote Plus). Tarde
livre.

19º DIA - SÁB. - MOSCOU
Café da manhã Dia livre. Excursão opcio-
nal a Sergiev Posad e  visita ao Monasté-
rio (Excursão incluído no pacote Plus)
Localizado a cerca de 70 km a nordeste
da capital russa, na Rota Imperial do Anel
de Ouro, Sergiev Posad é um dos mais im-
portantes centros da religião ortodoxa.
Instalou-se em um mosteiro-fortaleza em
1340. Com o tempo, o mosteiro tornou-
se um dos centros espirituais  mais  im-
portante do país. É conhecido como o
"Vaticano russo". Entre as suas numero-
sas igrejas e catedrais destaca a cúpula
azul da Catedral da Assunção, ou o mais
importante, a Catedral da Dormición (Al-
moço incluído no pacote Plus). Visita op-
cional ao mercado Izmailovo. (Visita
incluído no pacote Plus) Localizado a
uma curta distância de Moscou, Izmailovo
é famoso por seu enorme mercado, onde
tudo pode ser encontrado. Além de tradi-
cionais bonecas russas, pode ser encon-
trado em todas as jóias e bijouterias,
"souvenirs" da era soviética e artesanato
de todo canto do país. (Jantar incluído no
pacote Plus)

20º DIA - DOM. - MOSCOU
Café da manhã no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.

OPÇÃO ESCANDINÁVIA COM 
HELSINKI (15 DIAS)
Dia 01 (Terça) ao 12 (Sábado) segundo
programa.

13º DIA - DOM. - TALLIN / 
HELSINKI
Café da manhã. Manhã livre para seguir ex-
plorando a cidade ou participar de uma ex-
cursão opcional. Pela tarde, em horário a
ser indicado, traslado ao porto para traves-
sia em Ferry de Tallin à Helsinki. Chegada e
traslado ao hotel. Alojamento.

14º DIA - SEG. - HELSINKI
Café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica da capital da Finlândia também co-
nhecida como “Cidade Branca do Norte”.
Visitaremos a catedral ortodoxa de Us-
penski, a praça do senado, a igreja luterana
encravada em uma rocha, etc. Também pas-
saremos pelo parque com o monumento Si-
belius, o mercado do porto e a rua
Esplanaadii. Tarde livre. Alojamento.

15º DIA - TER. - HELSINKI
Café da manhã no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.

Copenhague
DFDS
Oslo
Bergen
Balestrand
Hamar
Estocolmo
Cruzeiro Tallink
Tallin
Helsinki
San Petersburgo

Moscou 

Radisson Blu Scandinavia 
Cabinas exteriores
Radisson Blu Scandinavia
Clarion Admiral
Kvikne´s
Scandic Hamar
Clarion Stockholm
Cabinas exteriors
Sokos Viru
Scandic Grand Marina
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
/ Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Categoria Superior 4*

Fiordos

11, 15 e 20 DIAS

desde

2.275€

Pacote Plus (P+)

• 2 almoços em San Petersburgo
• 2 jantares em San Petersburgo
• 2 almoços em Moscou
• 3 jantares em Moscou
• Visita ao Museu de Hermitage
• Excursão ao palácio de Pavlovsk
• Excursão a Pushkin (Exterior do palácio) 

e parque
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita ao Kremlin
• Visita ao Metro de Moscou
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo

20 DIAS: COPENHAGUE / MOSCOU: 500€ INCLUE 9 REFEIÇÕES E 8 VISITAS
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Bergen

Visitando: Lillehamer / Vale de Gudbransdal / Lom / Fiordes de Geiranger / Area de Nordfjordeid / Glaciar de Briksdal / Fiordes dos Sonhos / Região de Voss / Tren
de Flam / Stavanger / Bergen / Oslo. 

cóptero sobrevoando vales e glaceares da
região. Jantar e alojamento.

4º DIA - QUA. - ÁREA DE 
NORDFJORDEID / GLACIAR DE
BRISKDAL / TREM DE FLAM /
FIORDE DOS SONHOS / REGIÃO
DE VOSS
Café da manhã. Depois de visitar a impo-
nente língua de gelo que forma o glacial de
Briskdal teremos o almoço antes de chegar
a Myrkdal. Tempo livre. Possibilidade de
realizar uma excursão opcional no trem de
Flam desde onde contemplamos algumas
das paisagens mais espetaculares da No-
ruega (Excursão incluida no Pacote Plus
P+) continuando, realizaremos um passeio
em barco pelo Sognefiorde (Fiordes dos So-
nhos) o mais longo e profundo de todo
país. Chegada a Gudvangen. Continuação
até a região de Voss um estreito vale salpi-
cado de lagos glaciares e montanhas. Jan-
tar e alojamento.

5º DIA - QUI. - REGIÃO DE VOSS
/ PREIKESTOLEN / STAVANGER
Café da manhã. Descobriremos o rico pa-
trimônio natural da Noruega, passando por
paisagens encantadoras. Faremos uma ex-
cursão ao pulpito (Preikestolen) uma im-
pressionante formação rochosa de onde
contemplamos belas vistas do fiorde de
Lyse, um dos postais mais conhecidos do
país. Almoço tipo pic-nic. A continuação
chegaremos à Stavanger uma das cidades
mais bonitas e cosmopolita do país. (Jantar
incluida no Pacote Plus P+) y alojamiento.

6º DIA - SEX. - STAVANGER /
BERGEN
Café da manhã. Tempo livre com possibili-
dade de realizar de forma opcional um cru-
zeiro pelo fiorde de Lyse, uma das atrações
mais importantes da Noruega. Saída até

1º DIA - DOM. - OSLO  
Chegada à Olso, traslado ao hotel. (Jantar
incluido no Pacote Plus P+) e alojamento. 

2º DIA - SEG. - OSLO / 
LILLEHAMER / VALE DE 
GUDBRANSDAL
Café da manhã. Dedicaremos está para co-
nhecer a capital norueguesa com uma com-
pleta visita guiada, incluindo a prefeitura,
o parque Frogner, com as esculturas de Fi-
geland, o castelo de Akershus, a cosmopo-
lita rua Karl-Johas. Na continuação
podemos visitar opcionalmente o celebre
museu Viking. Almoço e saída até Lilelle-
hammer onde teremos tempo livre para co-
nhecer a cidade que recebeu os jogos
Olímpicos de Inverno de 1994. Chegada ao
Vale de Gudbransdal, jantar e alojamento. 

3º DIA - TER. - VALE DE 
GUDBRANSDAL / LOM / FIORDES
DE GEIRANGER / AREA DE
NORDFJORDEID
Café da manhã. A espetacular paisagem
da Noruega nos conduz até Lom, para co-
nhecer sua famosa igreja de madeira, uma
das mais antigas do país. Chegaremos a
imponente região dos fiordes para o al-
moço. Em seguida tomaremos um barco
para percorrer o magnífico fiorde de Gei-
ranger para chegar a pequena localidade
de Hellesylt. Chegaremos até a região
Nordfjordeid, e se as condições metereoló-
gicas permitirem poderão fazer de forma
opcional uma espetacular viagem de heli-

Saídas 2015 Bergen. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+) bela cidade conhecida por suas peque-
nas casas de madeira. Faremos uma com-
pleta visita passando pelo centro comercial,
centro histórico e península de Nordnes. Po-
remos enfâse especial no bairro de Bryg-
geen, casas de madeira construídas no
início de 1700 e incluídas na lista da
UNESCO como patrimônio da humanidade.
Passaremos também pela catedral e fare-
mos ainda uma subida ao monte Floyen
através de um funicular. (Jantar incluido no
Pacote Plus P+) e alojamento.

7º DIA - SÁB. - BERGEN / OSLO
Café da manhã. Tempo livre para seguir
desfrutando de Bergen e seu animado
porto. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Saída até Oslo. (Jantar incluido no Pa-
cote Plus P+) e alojamento.  

8º DIA - DOM. - OSLO 
Café da manhã no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-

que em vôo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.Junho

Julho
Agosto
Setembro

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06

A OSLO: DOMINGO
2015

O tour inclui
• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto.

• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.

• Alojamento em hotéis 4* em habitações duplas. 

• Alimentação 7 cafés da manhã, 3 jantares e 4 almoços (sem bebidas).

• Guia acompanhante falando espanhol todo tour. 

• Guias locais para as visitas de Oslo e Bergen.

• Bilhetes de trem e barcos incluidos no programa.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Notas Importantes
• A ordem das visitas poderá ser alterado no destino, mantendo-se integralmente o programa.

Não estão incluidas entradas a museus, monumentos, bebidas e gorjetas.

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)

• Em caso de que por motivos técnicos não se possa subir no funicular de Bergen durante à visita

da cidade, será dado como alternativa um ticket para que o passageiro possa fazer esta visita du-

rante o seu tempo livre e em compensação será incluido um passeio pela fortaleza de Bergen.

• Por razões operacionais dos serviços de ferrys alguns dos trajetos poderão ser alterados.

Noruega e seus Fiordes

Temporada Única
Sup. Habitação Individual

1.395
475

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em habitação dupla

Tour 8 dias: Oslo / Oslo

Oslo

Bergen

Lillehammer

Geiranger

Stavanger

* Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.

8 DIAS

desde

1.395€
VUE

LOS

C

HARTE

R Opção de vôo especial Chárter
desde / até Madrid. Consulte tarifa.

Pacote Plus (P+)

• 1 Almoço en Stavanger
• 1 Almoço en Bergen
• 1 Jantar en Oslo
• 1 Jantar en Stavanger

• 1 Jantar en Bergen
• 1 Jantar en Oslo
• Excursão em trem de Flam

8 DIAS: OSLO / OSLO: 270€ INCLUE 6 REFEIÇÕES E 1 VISITA

Oslo

V. Gudbransdal

Área de 
Nordfjordeid
Região de Voss

Stavanger

Bergen

Scandic Solli / Scandic Edderkop-
pen 4* 
Hotel Gudbrandsgard / Gala
Hogfjellshotell 4*
Hotel Olden Fjord / Geiran-
ger 4* 
Hotel Myrkdalen / Park Vosse-
vangen 4* 
Park Inn Stavanger / Rica
Forum 4* 
Scandic Bergen City / Scandic
Neptun 4*
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Cabo Norte

Visitando: Rovaniemi / Muonio / Alta / Cabo Norte / Honningsvåg / Ivalo / Rovaniemi.

Mageroya. Jantar e alojamento no hotel.
Pela noite excursão ao Cabo Norte, situado
a 307 metros do nível do mar, onde se tem
vistas espetaculares do Oceano Ártico. En-
trada incluida ao North Cap Hall para ver o
sol da meia noite.

5º DIA - SÁB. - HONNINGSVÅG /
SAARISELKA 
Café da manhã no hotel. Saída até a fron-
teira finlandesa passando por paisagens de
tundra. Em Inari faremos uma visita ao
Museu Sami, museu ao ar livre do povo La-
pônio e a importância de seus rebanhos de
rena. Jantar e alojamento no hotel. 

6º DIA - DOM. -  SAARISELKA /
ROVANIEMI
Café da manhã no hotel. Continuação da
viagem pelos grandes bosques da Finlândia
até o regresso a Rovaniemi. Jantar e aloja-
mento no hotel.

Día 7º (Lunes) ROVANIEMI
Café da manhã no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.

1º DIA - TER. - ROVANIEMI
Chegada individual ao hotel. Alojamento.

2º DIA - QUA. - ROVANIEMI /
MUONIO
Café da manhã no hotel. Encontro com guia
acompanhante e visita panorâmica de Rova-
niemi, a capital da Lapônia finlandesa, onde
visitaremos a aldeia do Papai Noel, situada
ao Círculo Polar Ártico. Continuação a Muo-
nio onde visitaremos uma granja de cachor-
ros husky. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA - QUI. - MUONIO / ALTA
Café da manhã no hotel e saída até a
fronteira Noruega e continuação até Alta,
desfrutando o trajeto da paisagem ártica,
uma paisagem única e rica em contrastes.
Visita panorâmica de Alta com entrada ao
museu de pinturas rupestres, nobre patri-
mônio da humanidade pela UNESCO. As
obras oferecem ao visitante uma visão
sobre a vida e a concepção do mundo de
gente que habito o lugar até 6.000 anos.
Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA - SEX. -  ALTA / CABO
NORTE / HONNINGSVÅG
Café da manhã no hotel. Saída até Hamer-
fest, a cidade mais norte do mundo. Conti-
nuação até Onningsvag na ilha de

Saídas 2015

Julho
Agosto

07, 21
04

A ROVANIEMI
2015

O tour inclui

• 6 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou de categoria similar.

(Categoria 4 estrelas) com café da manhã escandinavo.

• 5 jantares nos hotéis.

• Guia acompanhante do dia 2 ao dia 6.

• Visitas e entradas segundo o itinerário.

• Maleteiros nos hotéis (com exceção de Rovaniemi a hora de chegada e saída).

1 mala por pessoa de no máximo 20kg.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Não se incluem os traslados de chegada e de saída.

Lendas da 
Lapônia e Cabo Norte

Rovaniemi

Muonio

Alta

Honningsvåg

Ivalo

Rovaniemi
Muonio
Alta
Honningsvag
Saariselka

Scandic Rovaniemi
Harrinivan Lomakeskus
Thon Alta
Arran Nordkapp
Lapland Riekonlinna

Temporada Única
Sup. Hab. Individual

1.375
350

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Superior 4****

Tour 7 dias: Rovaniemi / Rovaniemi

Cabo NorteRovaniemi

Rovaniemi

Rovaniemi

* Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.

7 DIAS

desde

1.375€
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Do Kremlin ao Lago Baikal e a Grande Muralha

ção, a mais importante delas. Serguiev Posad
foi declarada Patrimônio da Humanidade pela
Unesco. Almoço e traslado a estação ferroviá-
ria Kazanski e saída para Ekaterinbirgo (cabine
de 2ª classe 4 beliches por compartimento).
Jantar a bordo do trem.

4º DIA – DOM. – TRANSIBE-
RIANO / EKATERINBURGO
Café da manha e almoço a bordo. Chegada
a Ekaterinburgo, capital da região dos Urais e
porta de entrada da Ásia e Sibéria. A cidade
foi fundada por Vasily Tatischev, e seu nome
alude a Santa Catarina em homenagem à es-
posa de Poedro o “Grande”. Nos anos 20,
Ekaterinburgo se transformou em um dos cen-
tros industriais mais importantes da Rússia,
sendo ainda hoje uma das cidades mais dinâ-
micas do país. Traslado ao hotel, jantar e alo-
jamento.

5º DIA – SEG. – EKATERIN-
BURGO / TRANSIBERIANO
Café da manhã e almoço a bordo. Visita pa-
norâmica da cidade situada no limite entre a
Europa e Ásia. Admiraremos belos edifícios do
centro histórico, com interessante arquitetura
do séc XIX, visita da catedral. Parada na fron-
teira Europa-Ásia para tomarmos uma taça de
Champagne. Almoço. A tarde realizaremos
uma visita temática pela historia da família Ro-
manov, a dinastias do Czares que governaram
a Rússia com mão de ferro durante séculos, se
extinguindo em Ekaterinburgo quando Lênin
mandou fuzilar Nicolas II e toda a sua família,
a quem mantinha prisioneiros, ante o anvance
das tropas leais ao Czar que se encontravam
a ponto de liberta-lo. Nicolas II é considerado
um santo na Rússia. Jantar. Traslado até a es-
tação e saída em direção Irkutsk (cabine de 2ª
classe 4 beliches por compartimento).

6º DIA – TER. – TRANSIBERIANO/
NOVOSIBIRSK
Café da manhã. Almoço a bordo. Chegada a
Novosibirsk, terceira maior cidade da Russia
em população e a mais importante da Sibéria.
Traslado ao hotel.  Jantar e alojamento.

7º DIA – QUA. – NOVOSIBIRSK/
TRANSIBERIANO
Café da manhã. Visita da cidade onde pode-
remos admirar duas importantes obras de en-
genharia: Ponte do Metro sobre o rio Obi e a
Respresa de Novosibirsk no Obi, muito pró-
ximo da cidade, que forma o chamado “Mar
da Sibéria”. Muito próximo dela se encontra o
Museu de Ferrocarril, cujo exterior poderemos
apreciar várias locomotivas e vagões de dife-
rentes períodos. Finalizamos nossa visita em
Akademgorodok, a cidade universitaria centro
de Pesquisa e Desenvolvimento na Sibéria.  Si-
tuada a 20 Km ao sul de Novosibirsk, entre
bosques de abetos e bétulas. Almoço. Conti-

1º DIA – QUI. –MOSCOU
Recepção e traslado do aeroporto hotel. Alo-
jamento.

2º DIA – SEX. – MOSCOU
Café da manhã e visita panorâmica da cidade.
Através de amplas avenidas como a célebre
Tverskaya, chegaremos na Praça Vermelha,
chamada assim pela cor dos ladrilhos dos edi-
fícios que a rodeiam, o Museu de Historias, as
muralhas do Kremlin e a catedral de São Basí-
lio com suas famosíssimas cúpulas multicores
em forma de bulbo. Nela se encontra o Mau-
soléu de Lênin. Em seguida conheceremos o
célebre teatro Bolshoi, a catedral de São Sal-
vador, o imponente edifício da Lubianka, sede
da antiga KGB e as pequenas igrejas do velho
bairro “Kitai Gorod”. Passearemos nas aveni-
das as margens do rio Moskova, com vistas do
Parlamento, a Duma ou “Casa Branca”, e o
estádio olímpico,  Conheceremos a parte ex-
terna do Convento de Novodievichi e seu lago,
que inspiraram Tchaikovsky em o “Lago dos
Cisnes” e pararemos no Parque da Vitória,
construído antes da II Guerra Mundial. Conti-
nuaremos para a Rua Arbat, local de encontro
preferido dos moscovitas, animada via no co-
ração do centro antigo. Visita do Metro de
Moscou e o Palácio do Povo decorado pelos
mais importantes artistas da época que utili-
zaravam materiais procedentes de todos os lu-
gares do país. Almoço, jantar e alojamento.

3º DIA – SAB. – MOSCOU /
TRANSIBERIANO
Café da manhã. Excursão Serguiev Posad e vi-
sita ao seu Monastério. Situado a uns 70 km
da capital russa, na rota imperial conhecida
como “Anel de Ouro”, Serguiev Posad é um
dos centros mais importantes da região orto-
doxa. Sua construção foi iniciada por São Ser-
gio, que estabeleceu no lugar um
monastério-fortaleza em 1340. Com o passar
do tempo o monastério se converteu em um
dos mais espetaculares e importantes centros
espirituais do país. Nele podermos apreciar ele-
mentos característicos da arquitetura militar
dos séculos XV a XVIII, período em que teve
seu maior desenvolvimento. Ativo ainda hoje
como monastério é ainda seminário e instituto
teológico, local de peregrinação e residência
do Grande Patriarca de todas as Rússias, pelo
que é conhecido como o “Vaticano Russo”.
Entre suas numerosas igrejas e catedrais se
destaca cúpula Azul da Catedral da Anuncia-

O tour inclui

Saídas 2015

Junho
Julho
Agosto
Setembro

04  
09  
06
03

A MOSCOU: QUINTAS
2014

COMUM PARA AMBOS PROGRAMAS 
• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída do tour.
(Traslados em outros dias, diferentes do tour tem suplemento).
• Todas as visitas e entradas segundo tour.
• Guias locais falando espanhol para todas as visitas e traslados segundo tour. 
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu durante as visitas e traslados.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

PROGRAMA 11 DIAS MOSCOU / IRKUST: 
• 6 cafés da manhã (em hotéis) + 1 café da manhã (em restaurante da cidade) + 3 cafés da manhã à
bordo (em trens).
• 5 almoços (em restaurantes da cidade) + 1 almoço picnic as margens do lago Baikal (no dia 10).
+ 3 almoços à bordo (em trens).
• 5 jantares (em hotéis) + 1 jantar (em restaurantes da cidade) + 3 jantares à bordo (em trens).
• Guias locais falando espanhol para todas as visitas e traslados segundo tour e guia acompanhante fa-
lando espanhol para o trem de Moscou à Irkutsk (dias 3-11).
• Trem Moscou - Ekaterimburgo - Novosibirsk - Irkutsk (cabine 2ª classe, 4 beliches por compartimento).

PROGRAMA 18 DIAS MOSCOU / BEIJING: 
• 10 cafés da manhã (em hotéis) + 2 cafés da manhã (em restaurantes da cidade) + 4 cafés da manhã à
bordo (em trens) + 1 café da manhã picnic à bordo (em trem).
• 8 almoços (em restaurantes da cidade) + 1 almoço picnic às margens do lago Baikal (no dia 10) + 6
almoços à bordo (em trens) + 1 almoço Barbacoa em Mongólia (dia 13).
• 5 jantares (em hotéis) + 6 jantares (em restaurantes da cidade) + 5 jantares à bordo (em trens).
• Guias locais falando espanhol para todas as visitas e traslados segundo tour e guia falando espanhol
para o trem de Moscou a Beijing (dias 3-18).
• Trem Moscou - Ekaterimburgo - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Bator - Beijing (cabine 2ª classe, 4 beliches
por compartimento).

O Transiberiano
Quem nunca sonhou em viajar no Transiberiano? No imaginário coletivo esta viagem esta
intimamente associado às peripécias de Miguel Strogoff , imortalizado por Júlio Verne. Ainda
hoje, na era da tecnologia, esta viagem segue sendo uma extraordinária aventura. O Transi-
beriano é a mais de um século o símbolo do extremo: territórios inacessíveis, frio intenso
muitas histórias...

É também uma viagem absoluta, uma travessia pela Terra, onde dia após dia a paisagem
mostra  as mais belas cidades da Rússia, da Sibéria, da Mongólia e da China; os fuso horários
se sucedem, as montanhas se elevam até um céu de azul puro,  fluem os rios de cores varia-
das e se abre aos nossos olhos a beleza do lago Baikal. Inferno e paraíso ao mesmo tempo, 

A Sibéria é selvagem e misteriosa, com extensos e impenetráveis bosques e alguns lugares
com gelo eterno... Esta terra indômita sempre fascinou russos e estrangeiros. Importantíssima
zona de comércio com a Asia, seu imenso território era usado para as rotas do chá, da seda
e das peles. Sibéria foi também terra de exílio e lágrimas: sua própria imensidão vez dela
uma prisão quase inexpugnável onde tanto Czares como soviéticos enviavam dissidentes e
opositores, incluindo intelectuais, como Dostoevsky ou Solzhenitsin. Sob o reinado de Cata-
rina “a Grande” a Sibéria recobrou finalmente sua importância aos olhos de Moscou: o im-
pério russo se mobilizou para conquistar esta imensa extensão de terra. Ao mesmo tempo
começaram a surgir os primeiros problemas: como garantir a segurança destas valiosas e lon-
gínquas rotas comerciais? Como manter a autoridade imperial nesta Sibéria situada a 5.500
km de Moscou? Em 1857, Nikolai Muraviev-Amurski, governador geral da Sibéria, lança pela
primeira vez a ideia da construção de um trem entre Moscou e a Sibéria. Houve que esperar
ate 1891 para que o projeto fosse por fim realizável. Seguindo os desejos do Czar Alexandre
III, a primeira pedra da obra foi lançada em 31 Maio. Em 12 agosto 1916 a linha foi defini-
tivamente inaugurada, mas de 25 anos depois. Entretanto, foi construído um passo através
dos Urais, rodeou-se o lago Baikal, construíram-se grandes pontes para atravessar o Obi, o
Yenisei e o Amur, tudo em condições climáticas e geográficas extremas toda a obra foi exe-
cutada a mão, sem intervenção de maquinário  a um ritmo de 1.6 a 4 km diários... 9.289 km
de comprimento, 100 milhões de metros cúbicos de terra movimentada, milhões de tonela-
das de trilhos e 12 milhões de dormentes formam a maior realização na história das ferrovias,
um recorde absoluto em sua época. Mais de 70 mil trabalhadores sofreram na construção
desta obra faraônica. 

* Viagem sujeita a clausulas de cancelamento. Consulte condições gerais.

11 ou 18 DIAS

desde

3.840€
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Hora
Durante a viagem teremos vários fuso horários, 5 deles no interior da Rússia. A bordo do trem, ao longo do itinerário
russo, até a fronteira com a Mongólia, a hora oficial é a de Moscou.

Clima
O clima é continental ao longo de toda viagem, com invernos muito frios e verões calorosos, embora pela noite as
temperaturas podem baixar, especialmente na Mongólia e em torno do lago Baikal.

Moeda
Cada um dos três países tem sua própria moeda: Rublo na Rússia, o Tugrik na Mongólia e o Yuan na China.

Gastos a bordo
No vagão do restaurante, ao longo de quase todo percurso, pode ser pago com rublos russos e em dólares. Recomen-
damos levar notas de pouco valor, já que o troco é difícil.

Formalidades: Vistos
É preciso obter os vistos correspondentes para cada um dos três países viajados.

A vida à bordo
O Transiberiano não é um trem de luxo. As condições de conforto são extremamente simples. Este tipo de viagem con-
vém aos que dão valor à autenticidade, a aventura e ao encanto de uma viagem mística, acima do conforto e das co-
modidades. Os compartimentos de 2ª classe dispõe de 4 beliches, duas superiores e duas inferiores, que se
transformam em acentos durante o dia. Os compartimentos de 1ª classe dispõe de duas camas.

Cada vagão dispõe de 2 banheiros pequenos, um de cada lado, sobriamente equipados (lavabo, WC, e uma tomada)
onde a água é escasa. É conveniente levar com você objetos como vaporizador de água mineral, toalhas refrescantes,
shampoo seco, etc. Não há chuveiros à bordo do trem, embora em nosso itinerário a numerosas paradas e aloja-
mentos em hotéis ao longo da viagem, que permitem descansar e tomar banho em condições habituais. Em cada
vão viajam dois responsáveis pelas atenções ao viajante; distribuição de lençóis, mantas, almofadas, etc. O Transi-
beriano dispõe de um vagão-restaurante. As refeições extras deverão ser pagas diretamente em efetivo. Cada vagão
dispõe de um típico Samovar que distribui água quente 24hs.

Escalas
O trajeto do Transiberiano é único até a região de Irkutsk e a partir dali se divide em dois itinerários históricos: o que leva até
a costa do pacifico em Vladivostok, e o que, através da Mongólia, entra na China chegando até Beijing. Cada estação fica
ativa com a chegada do trem. As plataformas ficam repletas de “babushkas” vendendo todo o tipo de artigo imaginável
desde produtos típicos do artesanato local, até roupas e utensílios mais diversos. Entre as paradas, as mais belas paisagens
desfilam ante nossos olhos, desde os bosque de Taiga até as pradarias da Mongólia, alem do mágico lago Baikal. No trem
as tímidas conversas do inicio da viagem, se transformam ao longo dos dias em animados bate-papos. Aos russos encantam
a vida social e à bordo jogam  cartas, xadrez e etc. O vagão restaurante nunca fica vazio.

Omsk
Novosibirisk

Irkutsk

Lago Baikal

Ulan Batos
Pekin

Kazan

Moscú

Ekaterimburgo

RUSIA

MONGOLIA

CHINAKAZAJISTÁN

nuação da visita ao Porto Oktyabrskaya y
Krasny Prospkt, na principal avenida. Na Praça
Lenin se localiza o Teatro de Ópera e Ballet, o
maior da Russia e o Monumento a Gloria. Jan-
tar. Traslado a estação de ferrocarril e saida em
direção a Irkutsk (cabine 2ª classe, 4 camas por
compartimento). Noite a bordo.

8º DIA – QUI. -  TRANSIBERIANO
Café da manhã. Almoço e jantar a bordo. O
trem continua sua rota pela Siberia até o Leste,
em direção a Irkutsk, seguindo os passos de
Miguel Strogoff, célebre personagem de Julio
Verne. Na cidade de Krasnoiarsk, atravessare-
mos o majestoso Yeniséi o segundo rio da Rus-
sia. Noite a bordo.

9º DIA – SEX. - TRANSIBERIANO
/ LAGO BAIKAL
Café da manhã.Saída em direção ao Lago Bai-
kal, a maior reserva de água doce do mundo.
É um lugar mágico, com belas paisagens, na-
tureza de imcomparavel beleza, e cenário de
numerosas lendas. Visita panorâmica de Lis-
tvyanka, localizada na costa sudoeste do Lago
Baikal, 65 km de Irkutsk. Durante nosso pas-
seio visitaremos a Igreja de madeira de São Ni-
colau e o pequeno mercado onde pessoas
Babushkas Baikal vendem peixe defumado e
alguns artesanato local. Do outro lado do rio
Angara, que nasceu no Lago Baikal e Lis-
tvyanka  que deságua no Yenisei, poderemos
visualizar o Cabo Tolsty e seu farol. Visita ao
Ecomuseu de Baikal. Nos aquários do  museu
poderemos ver vários de seus peixe endêmico,
admirar uma Nerpa, a Foca de Baikal, um dos
poucos no mundo que vivem em água doce.
Um submarino virtual vai nos mostrará as pro-
fundezas do lago. Almoço churrasco à beira
do lago Baikal. Teremos a oportunidade de ex-
perimentar alguns típicos peixes Baikal admi-
rando as belezas desta paisagem única. Vamos
tomar um teleférico subir até o topo do Monte
Chersky ( 755 m), onde um teremos um belo
panorama se abre para a nossa visão dos picos
das montanhas Jamar - Daban.Se as condições
meteorológicas nos permitirem, atravessare-
mos o lago de barco, permitindo-nos apreciar
a beleza  e paisagens que nos rodeiam. Para-
remos em algumas de suas praias e teremos a
chance e o desafiar o frio de Baikal e nadar em
suas águas límpidas. Faremos uma pequena
caminhada em suas orlas para descobrir al-
guns objetos  da cultura local. Jantar e aloja-
mento em hotel típico composto de casinhas
de madeira na beira do lago.

10º DIA – SAB. – LAGO BAIKAL
(LISTVIANKA) / IRKUTSK 
Café da manhã. Traslado a Irkutsk com parada
na Rocha Chamán. Roca Chamán  tem um
valor  espiritual forte  para os moradores. Visita
ao museu etnográfico ao ar livre de Arquitec-
tura Exteriores Taltsy. Localizado entre Irkutsk
e Lago Baikal. Almoço. City tour de Irkutsk,
considerado com justiça uma cidade - museu,
com mais de uma centena de  importantes
monumentos, tais como Teatro Dramatico ou
Teatro Musical, A Igreja do Salvador, Catedral
Gótica polonês e outros edificios religiosos de
interesse. Continuação com a visita do Con-
vento Znamensky,  um dos mais  antigos mo-
nastérios da Sibéria.Visita ao Museu dos
Decembrists, composta por mansões dos dois
Decembrists, os príncipes Trubetskoy e Vol-
konsky, e suas coleções incluem objetos docu-
mentos pessoais e móveis. Jantar e
alojamento.

11º DIA – DOM. – TRANSIBE-
RIANO
Traslado a estação ferroviária  e saida em
direção a Ulán Bator (cabine 2ª classe, 4 be-
liches por compartimento). Café da manhã

a bordo (tipo pic-nic)Depois de contornar o
lago Baikal, em um dos mais belos trechos
da viagem, o trem atravessa a fronteira
russo-mongol. Almoço e jantar a bordo
(tipo picnic). *Dependendo da disponibili-
dade, o trem selecionado poderá sair de Ir-
kutsky no 10º dia a tarde.

Para os passageiros que fazem o
tour de 11 dias: Café da manhã, na hora
apropriada traslado ao aeroporto para em-
barque em voo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇO.

12º DIA – SEG. - TRANSIBERIANO
/ ULAN BATOR / TERELJ
Chegada a Ulán Bator, capital da Mongólia.
Traslado ao hotel. Café da manhã. E saida pra
passeio  panorâmico pela cidade, passeio pela
celebre praça Sukhbaatar e junto a ela o Mau-
soléo de Sukhbaatar. Um dos mais belos mo-
numentos de Ulán Bator é o Palacio de
Inverno. Continuação e visitaremos os monu-
mentos religiosos mais famosos e interessan-
tes da cidade, muitos dos quais construidos na
típica arquitetura local a base de madeira: o
monasteria Choijin-Lamyn-Sum, o templo
Zhanray Sing e finalizaremos nossa nossa visita
no mas famoso deles, o Monasterio Gandan.
O Monastério e os templos do budismo tibe-
tano que se situam e se destacam por sua de-
coração a base de ouro e pedras preciosas. No
patio principal encontraremos uma estátua de
Buda e uma pilha de pedras, Continuaremos
com a visita ao Museu de História Nacional.
Almoço. Saída para Terelj. Terelj é um parque
nacional situado a 60Km de Ulán Bator com
uma singular paisagem de rara beleza. Che-
gada ao acampamento situado no parque na-
cional onde teremos oportunidade de
conhecer detalhadamente a autêntica vida dos
nômades mongóis, já que dormiremos em
suas típicas “tendas” . Jantar e alojamento.

13º DIA – TER. – TERELJ
Café da manhã. Visita a uma casa de uma fa-
mília nômade com a finalidade de conhecer
sua vida cotidiana: preparação dos produtos
lácteos, construção e montagem de uma casa
“yurta”, criação dos animais entre o que se
destaca o célebre Yaks. Passeio a cavalo, prin-
cipal meio de transporte do país, através do
qual os antepassados dos atuais mongóis via-
javam pelas estepes da Ásia Central em dife-
rentes guerras de conquistas que os levaram
até a Europa. Almoço à base de um típico
churrasco mongol. Pela tarde, visita do Monas-
tério Aryabal. Jantar junto a forgueira  no
acampamento. Alojamento em tenda.

14º DIA – QUA. – TERELJ / ULAN
BATOR
Café da manhã. Regresso a Ulan Bator e visita
ao museu Choijin Lama, im dos mais explen-
didos monumentos da arquitetura do século
XX na Mongólia. Almoço. Visita ao Memorial
de Zainan. Situado na colina Zaysan-Tolgoyb.
Visita ao Palácio Bogdo Khaan, onde viveu
Bogdo Khan VIII, o último Khan da Mongólia.
No final da tarde, assistiremos a um espetáculo
folclórico que nos permitirá conhecer a musica,
danças e tradições deste misterioso povo. Jan-
tar e alojamento.

15º DIA – QUI. – ULAN BATOR /
TRASIBERIANO
Café da manhã e traslado a estação ferroviária
e saída em direção a Beijing, cruzando a pla-
nícies do sul da Mongólia, onde esta o deserto
de Gobi. Almoço e jantar a bordo.

16º DIA – SEX. – TRANSIBE-
RIANO / BEIJING (PEKIN)
Café da manhã e almoço no trem. Chegada

a Beijing, meta do Transiberiano, a maior via
férrea do mundo, depois de haver cruzado dois
continentes. Visita do templo de Céu (Tian Tan).
Situado ao sul de Pekin, é o maior complexo
religioso da China. Jantar,  típico chinês
quando poderemos degustar o típico pato la-
queado, prato mais celebre da cozinha nacio-
nal. Alojamento.

17º DIA – SAB.  -  BEIJING
(PEKIN)
Café da manhã e visita da “cidade proibida”
o mais antigo conjunto arquitetônico da China
decorado graças ao capricho e fantasia de 24
imperadores das dinastias Ming e Qing.  Al-
moço. Visita da Grande Muralha, construida
pelos imperadores chineses para defender-se
das devastadoras expedições militares Mon-
góis. Declarado Patrimonio  da Humanidade
pela UNESCO. Jantar e alojamento.

18º DIA – DOM. - BEIJING
Café da manha e traslado ao aeroporto e...
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser deso-
cupados até às 10h.

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Moscou

Ekaterimburgo
Novosibirsk
Irkutsk
Listvianka
Terelj
Ulan-Bator
Beijing

Marriott / Radisson / Holiday
Inn / Novotel, Borodino (P)
Park Inn / Novotel (P)
Doubletree / River Park / Azimut (P)
Marriott (P)
Baikalskie Terema / Krestovaya (TS)
alojamiento especial  Yurta
Palace / Ramada / Blue Sky (P)
Hotspring / King Wing / Radis-
son Blu / Jianguo (P)

En Hab. dupla nos hotéis e
cabines quadrupla em trem
Sup. Hab. Individual nos hotéis
Sup. Cabine dupla em trem
Sup. Cabine individual em trem

3.840
720
960

2.870

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Superior

Tour 11 dias: Moscou / Irkust

En Hab. dupla nos hotéis e
cabines quadrupla em trem
Sup. Hab. Individual nos hotéis
Sup. Cabine dupla em trem
Sup. Cabine individual em trem

5.670
1.250
1.500
4.500

Tour 18 dias: Moscou / Beijing
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um passeio por Paris Iluminada, e teremos
a oportunidade de realizar um passeio de
barco pelo Sena a bordo de um dos popu-
lares “bateaux mouche” (Passeio em Ba-
teaux Mouche incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Paris: Chegada e traslado ao
hotel. Dia livre. Pelo final da tarde saída
para realizar o tour de Paris iluminado e
o passeio em Bateaux Mouche. Aloja-
mento.

5º DIA - QUA. - PARIS
Café da manhã buffet. Pela manhã visita a
cidade incluindo suas principais avenidas e
monumentos como: a Ile de la Cite, Notre
Dame, Arco do Triunfo, Campos Elíseos,
Ópera, Inválidos e a Torre Eiffel, (Subida ao
2º andar da torre Eiffel incluido no Pacote
Plus P+). Nossa visita termina com almoço.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Pela
tarde visita opcional à Versalles para visitar
seu belo palácio e seus famosos jardins.
Alojamento.

6º DIA - QUI. - PARIS
Café da manhã buffet. Destinaremos esse
dia para passear livremente pela cidade, por
suas avenidas e bulevares, ou conhecer o
Museu do Louvre para conhecer sua grande
coleção de arte. Para finalizar sugerimos as-
sistir a um espetáculo do Moulin Rouge ou
Lido. Alojamento.

7º DIA - SEX. - PARIS / O RENO /
FRANKFURT (670kms)  “Cruzeiro
pelo rio Reno”
Café da manhã buffet. Saída em direção a
região de Champagne, prosseguindo para
Alemanha para chegar às margens do
Reno, onde faremos um delicioso passeio-
cruzeiro embarcando em Boppard até St.
Goar para prosseguirmos com destino a
Frankfurt, passear pelo centro e aproveitar
para degustar um saboroso (Jantar in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento nos
arredores de Frankfurt. 

8º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 

1º DIA - SÁB. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - DOM. - LONDRES
Recepção no aeroporto Heathrow e tras-
lado ao hotel. Dia livre para conhecer a ci-
dade e passear pelo centro comercial desta
grande cidade. Alojamento.

3º DIA - SEG. - LONDRES
Café da manhã buffet. Saída para visitar à
cidade percorrendo suas principais aveni-
das e monumentos: Picadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Wes-
tminster, finalizando no Palácio de Bucking-
han para assistirmos a troca de guarda (se
possível). Tarde livre. Alojamento.

4º DIA - TER. - LONDRES / PARIS
pelo EUROTUNNEL
Café da manhã buffet. Saída até Folkes-
tone, onde o ônibus sairá em trem para cru-
zar o Canal da Mancha pelo Eurotunel.
Chegada a Calais e continuação a Paris
pela rodovia, onde chegaremos no meio da
tarde. No final da tarde saída para realizar

Pacote Plus (P+)

• Almoço em um Bistro de Paris
• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena

• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio em barco pelo Sena 
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial
• Visita as Minas de Sal de Cracóvia

O tour inclui

ERFURT / BERLÍN (558kms)
Café da manha buffet. Saída para um
passeio panorâmico da cidade de Frank-
furt, percorrendo a Catedral, o Romer-
berg, a prefeitura Romer, a Catedral,
igreja Paulskirche e a casa de Goethe e
a antiga Opera. Saída até Erfurt, tempo
livre para passear pelo seu centro histó-
rico (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Pela tarde continuação a Berlim.
Alojamento.

9º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita
panorâmica, percorrendo a Porta de Bran-
denburgo, a Igreja Memorial do Kaiser
Guilherme, o Reischstang, e os restos do
famoso muro. Berlim é famosa também
por seus museus e galerias de arte. Pas-
searemos por sua rua mais animada, a
Kurfustendamm, conhecida como Ku-
damm, repleta de cafés, lojas e discote-
cas. Tempo livre para (Almoço incluido no
Pacote Plus P+). À tarde sugerimos visita
opcional a Ilha dos Museus onde se en-
contram importantes obras de arte, co-
nheceremos o Museu Pergamo e o Museu
Egípcio provavelmente os mais famosos.
(Visita a ilha dos museus incluida no Pa-
cote Plus P+). Alojamento.

10º DIA - SEG. - BERLIM / 

DRESDEN / PRAGA (356 Kms)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída
em ônibus com destino a Dresden. Tempo
livre para percorrer o centro histórico desta
bela cidade. Continuação a Praga. Chegada
e alojamento.

11º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com
o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
realizar uma visita opcional ao Castelo de
Praga. Alojamento. 

12º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguire-
mos conhecer a fundo esta bela cidade.
Possibilidade de realizar uma excursão op-
cional a Karlovy Vary, famosa cidade bal-
neária situada a 140kms de Praga, que
conserva sua área vitoriana, com elegantes
bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também reco-
mendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída do tour.
• Alojamento e café da manhã em hotéis da categoria selecionada.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.
• Acompanhamento de um guia falando espanho durante todo tour. 
• Visitas panorâmicas guiadas de acordo com o itinerário com guias falando espanhol.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry). 
• Cruzeiro em barco pelo rio Reno (de abril à outubro).
• Visita noturna de Paris.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Tesouros da Europa

15 OU 17 DIAS: PARIS OU LONDRES / VIENA: 395€ INCLUE 8 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

19, 20, 21 OU 22 DIAS: 465€ INCLUE 10 REFEIÇÕES E 6 VISITAS

Saídas 2015 / 2016

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

04, 11*, 18, 25*
02, 09*, 23
06*, 13, 20, 27
04, 11, 18*, 25
08, 15*, 22, 29
05, 12, 19, 26*
03, 10*, 17, 24*, 31

A LONDRES: SÁBADO
2015

Março
Abril

05, 12*, 19, 26
02

2016

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

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

A PARIS: SEGUNDAS
2015

Março
Abril

07, 14*, 21, 28
04

2016

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

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



CIRCUITOS COMBINADOS PELA EUROPA OCIDENTAL E EUROPA DO LESTE 173

13º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530 Kms) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel,
que é o último vestígio que se conserva da
antiga muralha. Tempo livre na cidade
antes de prosseguir até a Húngria, para
chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada
ao hotel. Possibilidade de jantar opcional,
com pratos típicos da cozinha Húngara.
(Jantar incluido no Pacote Plus P+). Alo-
jamento.

14º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
a cidade dividia pelo Danúbio, situando-se
o lado esquerdo a região de Buda, encon-
tramos o castelo da Ciudadela e o Bastião
dos Pescadores, onde poderemos admirar
magníficas vistas da cidade. A direita se en-
contra a região de Pest onde está situada
a Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas ave-
nidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

15º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus
com destino a capital da Áustria, Viena.
Chegada no hotel. A tarde visita da cidade,
avenida Ringstrasse com seus edifícios his-
tóricos. Seguiremos para o canal do Danú-
bio, onde visitaremos a obra do famoso
pintor e arquiteto Friedensreich Hundert-
wasser. Continuação até o Palácio barroco
de Belvedere, onde faremos um breve pas-
seio por seus preciosos jardins. Esta noite
sugerimos jantar e assistir um espetáculo
das Valsas Vienense e do folclore austríaco.
(Jantar e espetáculo incluidos no Pacote
Plus P+).

16º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histó-

ao monastério de Jasna Gora para venerar
a imagem da Virgem Negra. Continuação à
Varsóvia. Alojamento. 

20º DIA - QUI. - VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos
a visita panorâmica da cidade. Visitaremos
a catedral de São João, a praça do mercado,
a praça do castelo Real, a avenida real com
seus belos palácios e residências aristocrá-
ticas, um dos lugares mais bonitos da Var-
sóvia. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Alojamento.

21º DIA - SEX. - VARSÓVIA / POZ-
NAN / BERLIM (533KM)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande
centro comercial e industrial, onde se des-
tacam a Prefeitura, a praça do mercado, a
catedral, o museu nacional e suas igrejas
góticas. Tempo livre para almoçar. Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Continuação
à Berlim. Chegada e alojamento.

22º DIA - SÁB. - BERLÍN
Café da manha e traslado ao aeroporto e...
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser de-
socupados até às 10h.

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapeste
Viena
Cracovia
Varsovia

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)

Abril 06
Abril 13 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Abril 04, 2016
Sup. Hab. Individual

1.985
2.095
1.935
2.095
1.920
2.130

900

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapeste
Viena
Cracovia
Varsovia

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P)  
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)

Categoría Superior

Abril 06
Abril 13 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Abril 04, 2016
Sup. Hab. Individual

2.210
2.260
2.085
2.260
2.055
2.295

990

Categoria

Categoría Confort

Tour 19 dias: Paris / Varsóvia

Abril 04
Abril 11 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Abril 02, 2016
Sup. Hab. Individual

2.445
2.595
2.425
2.595
2.370
2.630
1.010

Categoria Confort

Abril 04
Abril 11 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Abril 02, 2016
Sup. Hab. Individual

2.695
2.765
2.590
2.765
2.560
2.810
1.195

Categoria Superior

Tour 21 dias: Londres / Varsóvia

Abril 06
Abril 13 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Abril 04, 2016
Sup. Hab. Individual

1.540
1.695
1.525
1.695
1.510
1.725

730

Categoria Confort

Abril 06
Abril 13 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Abril 04, 2016
Sup. Hab. Individual

1.750
1.795
1.655
1.795
1.625
1.825

790

Categoria Superior

Tour 15 dias: Paris / Viena

Abril 04
Abril 11 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Abril 02, 2016
Sup. Hab. Individual

1.995
2.185
2.015
2.185
1.965
2.210

845

Categoria Confort

Abril 04
Abril 11 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Abril 02, 2016
Sup. Hab. Individual

2.230
2.295
2.160
2.295
2.125
2.325

995

Categoria Superior

Tour 17 dias: Londres / Viena

Abril 04
Abril 11 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Abril 02, 2016
Sup. Hab. Individual

2.505
2.660
2.480
2.660
2.430
2.695
1.050

Categoria Confort

Abril 04
Abril 11 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Abril 02, 2016
Sup. Hab. Individual

2.795
2.840
2.660
2.840
2.625
2.880
1.260

Categoria Superior

Tour 22 dias: Londres / Berlim

Abril 06
Abril 13 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Abril 04, 2016
Sup. Hab. Individual

2.045
2.170
1.990
2.170
1.975
2.195

935

Categoria Confort

Abril 06
Abril 13 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Abril 04, 2016
Sup. Hab. Individual

2.310
2.335
2.155
2.335
2.115
2.380
1.060

Categoria Superior

Tour 20 dias: Paris / Berlim

Londres

Praga

Berlín

Dresden

Frankfurt

Viena
Budapeste

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

París

desde

1.510€

15 a 22 DIAS

rico, percorrendo os lugares por onde o Im-
perador realizava seus passeios: a Ópera do
Estado, a Catedral de São Estevão, a rua co-
mercial mais luxuosa de Viena – o “Gra-
ben”. Chegaremos ao “Hofburg” (Palácio
Imperial) Finalizaremos nossa visita no Pa-
lácio de Schonbrunn, residência de verão
da família imperial (entradas incluídas). (Vi-
sita incluida no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Alojamento.

17º DIA - SEG. - VIENA / WADO-
WICE / CRACÓVIA (487KM)
Café da manhã. Saída até Chequia, onde
atravessaremos as belas paisagens e povos
da Moravia e Silesia. Entrando na Polónia
pararemos em Wadowice, cidade natal do
Papa João Paulo II. Tempo livre para conhe-
cer os lugares onde o Papa morou. No final
da tarde, chegada à Cracóvia, a bela cidade
polaca. Alojamento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Viena: café da manhã e
tempo livre até ser conduzido ao aero-
porto para embarcar em vôo de regresso.

18º DIA - TER. - CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos a Cracóvia
é um lugar muito especial: a Capital dos
Reis. Visitaremos o centro medieval, pas-
sando junto as antigas muralhas, a praça
do mercado, em 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 incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde, poderemos
visitar opcionalmente as Minas de Sal de
Wieliczka, que formam um museu subter-
râneo de dezenas de estátuas, figuras e ca-
pelas esculpidas por mineiros em sal.
(Visita incluida no Pacote Plus P+). Aloja-
mento.

19º DIA - QUA. - CRACÓVIA /
CZESTOCHOWA / VARSÓVIA
(380KM)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, si-
tuada junto as margens do rio Warta. Pere-
grinos de todos os lugares do país chegam

Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena / Wadowice / Cracóvia
/ Varsóvia / Berlim.
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Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste /  Viena / Liubliana / Veneza / Padua / Pisa / Florença / Siena / Roma.

1º DIA - SÁB. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Europa.

2º DIA - DOM. - LONDRES
Recepção no aeroporto Heathrow e tras-
lado ao hotel. Dia livre para conhecer a ci-
dade e passear pelo centro comercial desta
grande cidade. Alojamento.

3º DIA - SEG. - LONDRES
Café da manhã buffet. Saída para visitar à
cidade percorrendo suas principais aveni-
das e monumentos: Picadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Wes-
tminster, finalizando no Palácio de Bucking-
han para assistirmos a troca de guarda (se
possível). Tarde livre. Alojamento.

4º DIA - TER. - LONDRES / PARIS
pelo EUROTUNNEL
Café da manhã buffet. Saída até Folkes-
tone, onde o ônibus sairá em trem para cru-
zar o Canal da Mancha pelo Eurotunel.
Chegada a Calais e continuação a Paris
pela rodovia, onde chegaremos no meio da
tarde. No final da tarde saída para realizar
um passeio por Paris Iluminada, e teremos
a oportunidade de realizar um passeio de
barco pelo Sena a bordo de um dos popu-
lares “bateaux mouche” (Passeio em Ba-
teaux Mouche incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Paris: Chegada e traslado ao
hotel. Dia livre. Pelo final da tarde saída
para realizar o tour de Paris iluminado e
o passeio em Bateaux Mouche. Aloja-
mento.

5º DIA - QUA. - PARIS
Café da manhã buffet. Pela manhã visita a ci-
dade incluindo suas principais avenidas e mo-
numentos como: a Ile de la Cite, Notre Dame,
Arco do Triunfo, Campos Elíseos, Ópera, Invá-
lidos e a Torre Eiffel, (Subida ao 2º andar da
torre Eiffel incluido no Pacote Plus P+).
Nossa visita termina com almoço. (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Pela tarde visita
opcional à Versalles para visitar seu belo pa-
lácio e seus famosos jardins. Alojamento.

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Paris
• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em  Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena
• Almoço em Veneza
• Almoço em Florença

• Almoço em Siena
• Almoço em Roma
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio em barco pelo Sena
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial
• Passeio em barco em Veneza
• O Vaticano: Seu museu e capela Sixtina

O tour inclui

6º DIA - QUI. - PARIS
Café da manhã buffet. Destinaremos esse
dia para passear livremente pela cidade, por
suas avenidas e bulevares, ou conhecer o
Museu do Louvre para conhecer sua grande
coleção de arte. Para finalizar sugerimos as-
sistir a um espetáculo do Moulin Rouge ou
Lido. Alojamento.

7º DIA - SEX. - PARIS / O RENO /
FRANKFURT (670kms)  “Cruzeiro
pelo rio Reno”
Café da manhã buffet. Saída em direção a
região de Champagne, prosseguindo para
Alemanha para chegar às margens do
Reno, onde faremos um delicioso passeio-
cruzeiro embarcando em Boppard até St.
Goar para prosseguirmos com destino a
Frankfurt, passear pelo centro e aproveitar
para degustar um saboroso (Jantar in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento nos
arredores de Frankfurt. 

8º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (558kms)
Café da manha buffet. Saída para um pas-
seio panorâmico da cidade de Frankfurt,
percorrendo a Catedral, o Romerberg, a
prefeitura Romer, a Catedral, igreja Pauls-

kirche e a casa de Goethe e a antiga Opera.
Saída até Erfurt, tempo livre para passear
pelo seu centro histórico (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde continuação
a Berlim. Alojamento.

9º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita
panorâmica, percorrendo a Porta de Bran-
denburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Gui-
lherme, o Reischstang, e os restos do
famoso muro. Berlim é famosa também por
seus museus e galerias de arte. Passeare-
mos por sua rua mais animada, a Kurfus-
tendamm, conhecida como Kudamm,
repleta de cafés, lojas e discotecas. Tempo
livre para (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). À tarde sugerimos visita opcional a
Ilha dos Museus onde se encontram impor-
tantes obras de arte, conheceremos o
Museu Pergamo e o Museu Egípcio prova-
velmente os mais famosos. (Visita a ilha
dos museus incluida no Pacote Plus P+).
Alojamento.

10º DIA - SEG. - BERLIM / 
DRESDEN / PRAGA (356 Kms)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída
em ônibus com destino a Dresden. Tempo

• Traslados de chegada e saída aeroporto / hotel e vice-versa.
• Alojamento e café da manhã com base na habitação dupla em hotéis da categoria selecionada.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu com guia falando espanhol durante todo tour.
• Visitas panôramicas indicadas no itinerário com guias falando espanhol.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry).
• Cruzeiro em barco pelo rio Reno (de abril à outubro).
• Visita noturna de Paris e Roma.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
O tour não inclui: Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

A Europa Imperial

18 DIAS: BERLIM / ROMA: 450€ INCLUE 9 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

19 DIAS: FRANKFURT / ROMA: 510€ INCLUE 11 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

22 OU 24 DÍAS: PARIS OU LONDRES / ROMA: 575€ INCLUE 12 REFEIÇÕES E 7 VISITAS

París

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Viena

Frankfurt

Berlín

Dresden

Praga

Florencia

Budapeste

Saídas 2015 / 2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21, 28
12, 19, 26

A LONDRES: SÁBADO
2015

Janeiro
Fevereiro
Março

09, 23
06, 20
05, 12, 19, 26

2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
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

A PARIS: SEGUNDAS
2015

Janeiro
Fevereiro
Março

11, 25
08, 22
07, 14, 21, 28

2016

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
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

A FRANKFURT: QUINTAS
2015

Janeiro
Fevereiro
Março

14, 28
11, 25
10, 17, 24, 31

2016

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 27
04, 18, 25

A BERLIM: SEXTAS
2015

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

01, 15, 29
12, 26
11, 18, 25
01

2016

desde

1.715€

18, 19, 22 ou 24 DIAS
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livre para percorrer o centro histórico desta
bela cidade. Continuação a Praga. Chegada
e alojamento.

11º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com
o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
realizar uma visita opcional ao Castelo de
Praga. Alojamento. 

12º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguire-
mos conhecer a fundo esta bela cidade.
Possibilidade de realizar uma excursão op-
cional a Karlovy Vary, famosa cidade bal-
neária situada a 140kms de Praga, que
conserva sua área vitoriana, com elegantes
bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também reco-
mendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

13º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530 Kms) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel,
que é o último vestígio que se conserva da
antiga muralha. Tempo livre na cidade
antes de prosseguir até a Húngria, para
chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada
ao hotel. Possibilidade de jantar opcional,
com pratos típicos da cozinha Húngara.
(Jantar incluido no Pacote Plus P+). Alo-
jamento.

14º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
a cidade dividia pelo Danúbio, situando-
se o lado esquerdo a região de Buda, en-
contramos o castelo da Ciudadela e o
Bastião dos Pescadores, onde poderemos

admirar magníficas vistas da cidade. A di-
reita se encontra a região de Pest onde
está situada a Prefeitura, Praça dos He-
róis, amplas avenidas e o centro comercial
da cidade. Tarde livre. Alojamento. Suge-
rimos fazer um passeio de barco pelo rio
Danúbio e jantar com espetáculo folclore
húngaro.

15º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus
com destino a capital da Áustria, Viena.
Chegada no hotel. A tarde visita da cidade,
avenida Ringstrasse com seus edifícios his-
tóricos. Seguiremos para o canal do Danú-
bio, onde visitaremos a obra do famoso
pintor e arquiteto Friedensreich Hundert-
wasser. Continuação até o Palácio barroco
de Belvedere, onde faremos um breve pas-
seio por seus preciosos jardins. Esta noite
sugerimos jantar e assistir um espetáculo
das Valsas Vienense e do folclore austríaco.
(Jantar e espetáculo incluidos no Pacote
Plus P+).

16º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histó-
rico, percorrendo os lugares por onde o
Imperador realizava seus passeios: a Ópera
do Estado, a Catedral de São Estevão, a rua
comercial mais luxuosa de Viena – o “Gra-
ben”. Chegaremos ao “Hofburg” (Palácio
Imperial) Finalizaremos nossa visita no Pa-
lácio de Schonbrunn, residência de verão
da família imperial (entradas incluídas). (Vi-
sita incluida no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Alojamento.

17º DIA - SEG. - VIENA / LIU-
BLIANA / VENEZA (625 Kms)
Café da manhã e saída até Graz para cruzar
a fronteira com Eslovênia, e chegar a sua
charmosa capital Liubliana ao meio dia.
Tempo livre para andar por seu centro an-
tigo, conhecer o mercado central e a catedral
de São Nicolas. A primeira hora da tarde
saída até Veneza. Chegada ao hotel e aloja-
mento.

18º DIA - TER. -  VENEZA
Café da manhã. Saída ao tronchetto para
embarcar no vaporetto que nos conduzirá a
São Marcos. Visita da cidade pela manhã.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Tarde
livre na cidade antes de fazer opcionalmente
um passeio de barco pelo lago de Veneza.
(Passeio pela lagoa incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

19º DIA - QUA. - VENEZA /
PADUA / PISA / FLORENÇA (360
Kms)
Café da manhã e saída até Padua. Parada
e tempo livre para poder visitar a basília de
Santo Antonio. Continuação de nossa via-
gem à Pisa. Tempo livre para poder visitar
o centro histórico com sua famosa torre in-
clinada, o Duomo e o Batistério. Chegada
à Florença pela tarde. Alojamento.

20º DIA - QUI. - FLORENÇA
Café da manhã no hotel. Pela manhã
passaremos pelo centro artístico da ci-
dade com seu Duomo, o Campanile de
Giotto, o Batistério de São Giovanni, a
igreja de São Lourenço, a praça da Sig-
noria, a Loggia do Lanzi e a igreja de
Santa Maria de Fiore, terminando na
Ponte Vecchio, antigo centro comercial da
cidade. (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). Pela tarde sugerimos visitar o fa-
moso museu da Academia para poder ad-
mirar entre suas obras o David de
Michelangelo. Alojamento.

21º DIA - SEX. - FLORENÇA / SAN
GIMIGNANO / SIENA / ROMA
(366 Kms)
Café da manhã e saída para realizar um
dos dias mais completos de nossa via-
gem. A chegada a São Gimignano nos le-
vará até a cidade das torres. Pouco mais
tarde estaremos na praça do campo de
Siena, e recordaremos as belas imagens
da famosa “carrera del palio” que é ce-
lebrada todos os anos. Tempo livre para
almoçar. (Almoço incluido no Pacote
Plus P+). Continuação à Roma. Na úl-
tima hora faremos um passeio de Roma
Iluminada para admirar todo o esplendor
da cidade e seus belos monumentos. Alo-
jamento. 

22º DIA - SÁB. - ROMA
Café da manhã. Saída para realizar op-
cionalmente a visita detalhada do Vati-
cano, incluindo seus museus, capela
Sixtina e basílica do Vaticano. (Visita ao
museu Vaticano incluida no Pacote Plus
P+). Ao término da visita ao Vaticano fa-
remos um passeio panorâmico da cidade
eterna, visitando a praça de Veneza com
o monumento a Victor Emmanuel II, os
Foros Imperiais e Romanos, São João de
Letrán, o templo de Vesta, o Coliseu, Arco

de Constantino, a via Veneto e o castelo
de Santo Angelo. Ao término de nossa vi-
sita sugerimos desfrutar de um bom al-
moço em um restaurante típico italiano.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+).
Alojamento.

23º DIA - DOM. - ROMA
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugeri-
mos neste dia embarcar em uma excursão
para visitar a bela cidade de Nápoles e a
ilha de Capri. Alojamento.

23º DIA - SEG. - ROMA
Café da manha e traslado ao aeroporto e...
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser de-
socupados até às 10h.

Londres
Paris

Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Veneza

Florença

Roma

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Holiday Inn Marghera-Mestre / Rus-
sott (TS)
Ibis Firenze / The Gate / Delta Flo-
rence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Londres
Paris

Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Veneza

Florença
Roma

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo / Resid-
home Parc du Millenaire (TS)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino-Mestre /Ambasciatori - Mes-
tre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P)

Categoria Superior

Categoria Confort

Abril 03
Abril 10 / Junho 26
Julho 03 / Agosto 21
Ago 28 / Out 23
Out 30 / Março 18, 2016 
Março 25 / Abril 01, 2016 
Sup. Hab. Individual

1.890
1.895
1.790
1.895
1.715
1.925

715

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Abril 03
Abril 10 / Junho 26
Julho 03 / Agosto 21
Ago 28 / Out 23
Out 30 / Março 18, 2016 
Março 25 / Abril 01, 2016 
Sup. Hab. Individual

2.195
2.140
1.995
2.140
1.885
2.175

935

Categoria Superior

Tour 18 dias: Berlim / Roma

Abril 02
Abril 16 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 20
Ago 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016 
Março 24 / Março 31, 2016 
Sup. Hab. Individual

1.925
1.995
1.860
1.995
1.795
2.025

740

Categoria Confort

Abril 02
Abril 16 / Junho 25
Julho 02 / Agosto 20
Ago 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016 
Março 24 / Março 31, 2016 
Sup. Hab. Individual

2.245
2.240
2.090
2.240
1.985
2.280

950

Categoria Superior

Tour 19 días: Frankfurt / Roma

Março 30
Abril 06 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Ago 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Março 28, 2016
Sup. Hab. Individual

2.295
2.385
2.170
2.385
2.150
2.425
1.010

Categoria Confort

Março 30
Abril 06 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Ago 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Março 28, 2016
Sup. Hab. Individual

2.645
2.615
2.390
2.615
2.315
2.650
1.170

Categoria Superior

Tour 22 dias: Paris / Roma

Março 28
Abril 04 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Ago 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Março 26, 2016
Sup. Hab. Individual

2.765
2.885
2.670
2.885
2.615
2.915
1.120

Categoria Confort

Março 28
Abril 04 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Ago 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Março 26, 2016
Sup. Hab. Individual

3.130
3.135
2.895
3.135
2.835
3.180
1.370

Categoria Superior

Tour 24 días: Londres / Roma
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Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Amberes / Haia / Amsterdam / Colonia / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Praga / Budapeste / Viena /
Cracóvia / Varsóvia.

Paris Iluminada, e teremos a oportunidade
de realizar um passeio de barco pelo Sena a
bordo de um dos populares “bateaux mou-
che” (Passeio em Bateaux Mouche incluido
no Pacote Plus P+). Alojamento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Paris: chegada e traslado ao
hotel. Dia livre. Pela tarde saída para rea-
lizar o tour de Paris Iluminada. Alojamento.

5º DIA - SÁB. - PARIS
Café da manhã buffet. Pela manhã visita a
cidade incluindo suas principais avenidas e
monumentos como: a Ile de la Cite, Notre
Dame, Arco do Triunfo, Campos Elíseos,
Ópera, Inválidos e a Torre Eiffel, (Subida ao
2º andar da torre Eiffel incluido no Pacote
Plus P+). Nossa visita termina com almoço.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Pela
tarde visita opcional à Versalles para visitar
seu belo palácio e seus famosos jardins.
Alojamento.

6º DIA - DOM. - PARIS
Café da manhã buffet. Destinaremos esse
dia para passear livremente pela cidade, por
suas avenidas e bulevares, ou conhecer o
Museu do Louvre para conhecer sua grande
coleção de arte. Para finalizar sugerimos as-
sistir a um espetáculo do Moulin Rouge ou
Lido. Alojamento.

7º DIA - SEG. - PARIS / BRUXELAS
(252KM)
Café da manhã e saída até Lille e Bruxelas.
Chegada e visita panorâmica da cidade com
sua esplêndida catedral de São Michel, a Co-
lônia do Congresso, o bairro de Heizel com
o celebre Atonium, a Place Royale, Palácio
Real e o centro antigo, com sua magnífica
Grand Platz, possivelmente a mais bela da
Europa. Tempo livre. Pela noite poderemos
opcionalmente desfrutar de um típico jantar
em torno do Grand Platz. (Jantar típico in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento.

8º DIA - TER. - BRUXELAS /
GANTE / BRUGES (168KM)
Café da manhã e saída até a cidade de

1º DIA - TER. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Londres.

2º DIA - QUA. - LONDRES
Recepção no aeroporto Heathrow e tras-
lado ao hotel. Dia livre para conhecer a ci-
dade e passear pelo centro comercial desta
grande cidade. Alojamento.

3º DIA - QUI. - LONDRES
Café da manhã buffet. Saída para visitar à
cidade percorrendo suas principais aveni-
das e monumentos: Picadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Wes-
tminster, finalizando no Palácio de Bucking-
han para assistirmos a troca de guarda (se
possível). Tarde livre. Alojamento.

4º DIA - SEX. - LONDRES / PARIS
pelo EUROTUNNEL
Café da manhã buffet. Saída até Folkestone,
onde o ônibus sairá em trem para cruzar o
Canal da Mancha pelo Eurotunel. Chegada
a Calais e continuação a Paris pela rodovia,
onde chegaremos no meio da tarde. No final
da tarde saída para realizar um passeio por

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Paris
• Jantar em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena

• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio em barco pelo Sena 
• Passeio em barco pelos canais de Bruges
• Excursão a Marken e Volendam
• Visita a ilha dos museus Berlim
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial
• Visita as minas de sal de Cracóvia

O tour inclui

Gante, com sua magnífica catedral de São
Bavon, onde se expõe o famoso Cordeiro
Místico e o centro antigo de ambiente me-
dieval. Tempo livre para passear pela ci-
dade, viagem e continuação à Bruges,
preciosa cidade com seus inumeráveis ca-
nais que se cruzam e nos lembram Veneza.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Vi-
sita da cidade: o lago do Amor e o Beaterio,
a igreja de Nossa Senhora, a Praça Maior e
a Torre de Atalaya. Possibilidade de fazer
um passeio em barco pelos canais. (Passeio
de barco incluido no Pacote Plus P+).
Tempo livre para passear em seu centro his-
tórico. Alojamento.

09º DIA - QUA. - BRUGES / AM-
BERES / HAIA / AMSTERDAM
(280KM)
Café da manhã e saída para Amberes, a ci-
dade de Rubens e o segundo porto de im-
portância da Europa, também é o mais
importante mercado de diamantes da Eu-
ropa Ocidental. Entraremos na Praça Maior,
com suas canas preenchidas de história.
Tempo livre e continuação a capital da Ho-
landa, onde se levanta o Parlamento e o Pa-
lácio da Paz. Chegada a Amsterdam ao
meio dia. Pela tarde saída para efetuar a vi-

sita da cidade a bordo de um barco que nos
conduzirá por seus canais e poderemos ad-
mirar suas fachadas e igrejas dos séculos
XVI e XVII, e o porto antigo da cidade. Ao
final da visita entraremos em uma fábrica
de diamantes. Alojamento.

10º DIA - QUI. - AMSTERDAM
Café da manhã no hotel. Dia livre para des-
frutar desta encantadora cidade. Sugerimos
fazer uma visita opcional as vizinhas popu-
lações de Volendam, típico povo pesqueiro,
e a Marken, situada em uma ilha unida ao
continente por uma barragem. Podemos vi-
sitar também uma fábrica de queijos holan-
desa.  (Visita e almoço incluido no Pacote
Plus P+).

11º DIA - QUI. -  AMSTERDAM / CO-
LONIA / O RENO / FRANKFURT (510
KM) “Cruzeiro pelo rio Reno“
Café da manhãe saída até Colonia. Tempo
livre para poder visitar sua bela catedral e
continução às margens do rio Reno a Bop-
pard onde embarcaremos para realizar um
passeio em barco pelo rio até St. Goar (de
abril à outubro). Continuação a Frankfurt,
onde chegaremos ao centro da cidade.
Tempo livre para conhecer a pé o centro hi-

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa, chegada e saída do tour.
• Alojamento e café da manhã em hotéis da categoria selecionada.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo tour. 
• Visitas panorâmicas guiadas de acordo com itinerário.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres a Paris. (Algumas saídas em Ferry), 
• Visita noturna de Paris.
• Cruzeiro em barco pelo rio Reno (de abril a outubro).
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Europa Fabulosa

19 OU 21 DIAS: LONDRES OU PARIS / VIENA: 490€ INCLUE 11 REFEIÇÕES E 7 VISITAS

23 OU 25 DIAS: LONDRES OU PARIS / VARSÓVIA: 560€ INCLUE 13 REFEIÇÕES E 8 VISITAS

Saídas 2015 / 2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

31
07*, 14, 21*, 28
05*, 12, 19
02*, 09, 16, 23, 30
07, 14*, 21
04, 11*, 18, 25
01, 08, 15, 22*, 29
06*, 13, 20*, 27

A LONDRES: TERÇAS
2015

Março 01, 08*, 15, 22, 29
2016

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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

A PARIS: QUINTAS
2015

Marzo 03, 10*, 17, 24, 31
2016

París

Viena

Frankfurt

Berlín

Dresden

Praga

Budapeste

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

Londres

desde

1.795€

19 a 25 DIAS

NOTA: *Saída em “*” somente até Viena.

NOTA: *Saída em “*” somente até Viena.
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tórico, e a praça de Romer. (Jantar incluido
no Pacote Plus P+). Alojamento.

12º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (558kms)
Café da manha buffet. Saída para um pas-
seio panorâmico da cidade de Frankfurt,
percorrendo a Catedral, o Romerberg, a
prefeitura Romer, a Catedral, igreja Pauls-
kirche e a casa de Goethe e a antiga Opera.
Saída até Erfurt, tempo livre para passear
pelo seu centro histórico (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde continuação
a Berlim. Alojamento.

13º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita pa-
norâmica, percorrendo a Porta de Branden-
burgo, a Igreja Memorial do Kaiser
Guilherme, o Reischstang, e os restos do fa-
moso muro. Berlim é famosa também por
seus museus e galerias de arte. Passearemos
por sua rua mais animada, a Kurfusten-
damm, conhecida como Kudamm, repleta
de cafés, lojas e discotecas. Tempo livre para
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). À
tarde sugerimos visita opcional a Ilha dos
Museus onde se encontram importantes
obras de arte, conheceremos o Museu Per-
gamo e o Museu Egípcio provavelmente os
mais famosos. (Visita a ilha dos museus in-
cluida no Pacote Plus P+). Alojamento.

14º DIA - SEG. - BERLIM / 
DRESDEN / PRAGA (356 Kms)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída
em ônibus com destino a Dresden. Tempo
livre para percorrer o centro histórico desta
bela cidade. Continuação a Praga. Chegada
e alojamento.

15º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com
o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
realizar uma visita opcional ao Castelo de
Praga. Alojamento. 

16º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguire-

mos conhecer a fundo esta bela cidade.
Possibilidade de realizar uma excursão op-
cional a Karlovy Vary, famosa cidade bal-
neária situada a 140kms de Praga, que
conserva sua área vitoriana, com elegantes
bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também reco-
mendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

17º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530 Kms) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel,
que é o último vestígio que se conserva da
antiga muralha. Tempo livre na cidade
antes de prosseguir até a Húngria, para
chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada
ao hotel. Possibilidade de jantar opcional,
com pratos típicos da cozinha Húngara.
(Jantar incluido no Pacote Plus P+). Alo-
jamento.

18º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
a cidade dividia pelo Danúbio, situando-se
o lado esquerdo a região de Buda, encon-
tramos o castelo da Ciudadela e o Bastião
dos Pescadores, onde poderemos admirar
magníficas vistas da cidade. A direita se en-
contra a região de Pest onde está situada
a Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas ave-
nidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

19º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus
com destino a capital da Áustria, Viena. Che-
gada no hotel. A tarde visita da cidade, ave-
nida Ringstrasse com seus edifícios
históricos. Seguiremos para o canal do Da-
núbio, onde visitaremos a obra do famoso
pintor e arquiteto Friedensreich Hundertwas-
ser. Continuação até o Palácio barroco de
Belvedere, onde faremos um breve passeio
por seus preciosos jardins. Esta noite sugeri-
mos jantar e assistir um espetáculo das Val-
sas Vienense e do folclore austríaco. (Jantar
e espetáculo incluidos no Pacote Plus P+).

20º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histó-
rico, percorrendo os lugares por onde o
Imperador realizava seus passeios: a Ópera
do Estado, a Catedral de São Estevão, a rua
comercial mais luxuosa de Viena – o “Gra-
ben”. Chegaremos ao “Hofburg” (Palácio
Imperial) Finalizaremos nossa visita no Pa-
lácio de Schonbrunn, residência de verão
da família imperial (entradas incluídas). (Vi-
sita incluida no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Alojamento.

21º DIA - SEG. - VIENA / WADO-
WICE / CRACÓVIA (487KM)
Café da manhã. Saída até Chequia, onde
atravessaremos as belas paisagens e povos
da Moravia e Silesia. Entrando na Polónia
pararemos em Wadowice, cidade natal do
Papa João Paulo II. Tempo livre para conhe-
cer os lugares onde o Papa morou. No final
da tarde, chegada à Cracóvia, a bela cidade
polaca. Alojamento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Viena: café da manhã e
tempo livre até ser conduzido ao aero-
porto para embarcar em vôo de regresso.

22º DIA - TER. - CRACÓVIA
Café da manhã. Para os polacos a Cracóvia
é um lugar muito especial: a Capital dos
Reis. Visitaremos o centro medieval, pas-
sando junto as antigas muralhas, a praça
do mercado, em 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 incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde, poderemos
visitar opcionalmente as Minas de Sal de
Wieliczka, que formam um museu subter-
râneo de dezenas de estátuas, figuras e ca-
pelas esculpidas por mineiros em sal.
(Visita incluida no Pacote Plus P+). Aloja-
mento.

23º DIA - QUA. - CRACÓVIA /
CZESTOCHOWA / VARSÓVIA
(380KM)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, si-
tuada junto as margens do rio Warta. Pere-
grinos de todos os lugares do país chegam
ao monastério de Jasna Gora para venerar
a imagem da Virgem Negra. Continuação à
Varsóvia. Alojamento. 

24º DIA - QUI. - VARSÓVIA
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos
a visita panorâmica da cidade. Visitare-
mos a catedral de São João, a praça do
mercado, a praça do castelo Real, a ave-
nida real com seus belos palácios e resi-
dências aristocráticas, um dos lugares
mais bonitos da Varsóvia. (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Alojamento.

25º DIA - SEX. - VARSÓVIA
Café da manha e traslado ao aeroporto e...
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser de-
socupados até às 10h.

Londres
Paris

Bruxelas
Bruges
Amsterdam
Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Londres

Paris

Bruxelas
Bruges
Amsterdam
Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel
(P)
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Cascade Louise (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)

Categoria Superior

Categoria Confort

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016
Março 24 / Março 31, 2016
Sup. Hab. Individual

1.970
2.040
1.860
2.040
1.795
2.080

930

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016
Março 24 / Março 31, 2016
Sup. Hab. Individual

2.195
2.160
2.015
2.160
1.980
2.190
1.065

Categoria Superior

Tour 19 dias: Paris / Viena

Abril 02 
Abril 09 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016
Março 24 / Março 31, 2016
Sup. Hab. Individual

2.395
2.415
2.235
2.415
2.175
2.460
1.095

Categoria Confort

Abril 02 
Abril 09 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016
Março 24 / Março 31, 2016
Sup. Hab. Individual

2.645
2.595
2.415
2.595
2.380
2.630
1.265

Categoria Superior

Tour 23 dias: Paris / Varsóvia

Março 31 / Abril 07
Abril 14 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Out 20, 2016
Out 27 / Março 15, 2016
Março 22 / Março 29
Sup. Hab. Individual

2.450
2.540
2.340
2.540
2.250
2.580
1.040

Categoria Confort

Março 31 / Abril 07
Abril 14 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Out 20, 2016
Out 27 / Março 15, 2016
Março 22 / Março 29
Sup. Hab. Individual

2.720
2.730
2.580
2.730
2.545
2.760
1.330

Categoria Superior

Tour 21 dias: Londres / Viena

Março 31 / Abril 07
Abril 14 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Out 20, 2016
Out 27 / Março 15, 2016
Março 22 / Março 29
Sup. Hab. Individual

2.835
2.920
2.735
2.920
2.625
2.960
1.210

Categoria Confort

Março 31 / Abril 07
Abril 14 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Out 20, 2016
Out 27 / Março 15, 2016
Março 22 / Março 29
Sup. Hab. Individual

3.150
3.180
2.995
3.180
2.960
3.250
1.525

Categoria Superior

Tour 25 dias: Londres / Varsóvia

Budapeste
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Chegada a Calais e continuação a Paris
pela rodovia, onde chegaremos no meio da
tarde. No final da tarde saída para realizar
um passeio por Paris Iluminada, e teremos
a oportunidade de realizar um passeio de
barco pelo Sena a bordo de um dos popu-
lares “bateaux mouche” (Passeio em Ba-
teaux Mouche incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Paris: chegada e traslado ao
hotel. Dia livre. Pela tarde saída para rea-
lizar o tour de Paris Iluminada. Alojamento.

5º DIA - QUA. - PARIS
Café da manhã buffet. Pela manhã visita a
cidade incluindo suas principais avenidas e
monumentos como: a Ile de la Cite, Notre
Dame, Arco do Triunfo, Campos Elíseos,
Ópera, Inválidos e a Torre Eiffel, (Subida ao
2º andar da torre Eiffel incluido no Pacote
Plus P+). Nossa visita termina com almoço.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Pela
tarde visita opcional à Versalles para visitar
seu belo palácio e seus famosos jardins.
Alojamento.

6º DIA - QUI. - PARIS
Café da manhã buffet. Destinaremos esse
dia para passear livremente pela cidade, por
suas avenidas e bulevares, ou conhecer o
Museu do Louvre para conhecer sua grande
coleção de arte. Para finalizar sugerimos as-
sistir a um espetáculo do Moulin Rouge ou
Lido. Alojamento.

7º DIA - SEX. - PARIS / O RENO /
FRANKFURT (670kms)  “Cruzeiro
pelo rio Reno”
Café da manhã buffet. Saída em direção a
região de Champagne, prosseguindo para
Alemanha para chegar às margens do
Reno, onde faremos um delicioso passeio-
cruzeiro embarcando em Boppard até St.
Goar para prosseguirmos com destino a
Frankfurt, passear pelo centro e aproveitar
para degustar um saboroso (Jantar in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento nos
arredores de Frankfurt. 

1º DIA - SÁB. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Londres.

2º DIA - DOM. - LONDRES
Recepção no aeroporto Heathrow e tras-
lado ao hotel. Dia livre para conhecer a ci-
dade e passear pelo centro comercial desta
grande cidade. Alojamento.

3º DIA - SEG. - LONDRES
Café da manhã buffet. Saída para visitar à
cidade percorrendo suas principais aveni-
das e monumentos: Picadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Wes-
tminster, finalizando no Palácio de Bucking-
han para assistirmos a troca de guarda (se
possível). Tarde livre. Alojamento.

4º DIA - TER. - LONDRES / PARIS
pelo EUROTUNNEL
Café da manhã buffet. Saída até Folkes-
tone, onde o ônibus sairá em trem para cru-
zar o Canal da Mancha pelo Eurotunel.

Pacote Plus (P+)

• Almoço em Paris
• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena
• Almoço em Veneza
• Almoço em Florença
• Almoço em Siena
• Almoço em Roma
• Almoço em rota a Mônaco

• Jantar em Pueblo Espanhol Barcelona
• Almoço no Porto Olímpico
• Jantar de tapas em Madrid
• Almoço típico em Madrid
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio em barco pelo Sena
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial
• Passeio em barco em Veneza
• O Vaticano: Seu museu e capela Sistina
• Entrada ao Pueblo Espanhol
• Visita a Toledo

O tour inclui 

8º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (558kms)
Café da manha buffet. Saída para um pas-
seio panorâmico da cidade de Frankfurt,
percorrendo a Catedral, o Romerberg, a
prefeitura Romer, a Catedral, igreja Pauls-
kirche e a casa de Goethe e a antiga Opera.
Saída até Erfurt, tempo livre para passear
pelo seu centro histórico (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde continuação
a Berlim. Alojamento.

9º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita
panorâmica, percorrendo a Porta de Bran-
denburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Gui-
lherme, o Reischstang, e os restos do
famoso muro. Berlim é famosa também por
seus museus e galerias de arte. Passeare-
mos por sua rua mais animada, a Kurfus-
tendamm, conhecida como Kudamm,
repleta de cafés, lojas e discotecas. Tempo
livre para (Almoço incluido no Pacote Plus
P+). À tarde sugerimos visita opcional a
Ilha dos Museus onde se encontram impor-
tantes obras de arte, conheceremos o
Museu Pergamo e o Museu Egípcio prova-
velmente os mais famosos. (Visita a ilha

dos museus incluida no Pacote Plus P+).
Alojamento.

10º DIA - SEG. - BERLIM / 
DRESDEN / PRAGA (356 Kms)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída
em ônibus com destino a Dresden. Tempo
livre para percorrer o centro histórico desta
bela cidade. Continuação a Praga. Chegada
e alojamento.

11º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica da cidade, uma das mais belas
da Europa, conhecida como “cidade dou-
rada”, conheceremos a ponte Carlos com
suas belas estátuas e torres, a cidade antiga
onde se encontra a torre da Prefeitura com
o famoso e popular relógio astronômico, a
praça de São Wenceslau, o bairro Mala
Strana. Sugerimos (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
realizar uma visita opcional ao Castelo de
Praga. Alojamento. 

12º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguire-
mos conhecer a fundo esta bela cidade.

• Traslados de chegada e saída do aeroporto / hotel e vice-versa.
• Alojamento e café da manhã em habitação dupla nos hotéis da categoria selecionada.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu com guia falando espanhol todo o tour.
• Visitas panorâmicas das cidades no itinerário com guia falando espanhol todo o tour.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Algumas saídas em Ferry). 
• Cruzeiro em barco pelo rio Reno (de abril a outubro).
• Visitas noturnas de Paris, Roma e Madrid.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
O tour não inclui: Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

A Grande Europa

22 OU 24 DIAS: LONDRES OU PARIS / ROMA: 575€ INCLUE 12 REFEIÇÕES E 7 VISITAS

27 OU 29 DIAS: LONDRES OU PARIS / MADRID: 760€ INCLUE 17 REFEIÇÕES E 9 VISITAS

Saídas 2015 / 2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21, 28
12, 19, 26

A LONDRES: SÁBADO
2015

Janeiro
Fevereiro
Março

09, 23
06, 20
05, 12, 19, 26

2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
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

A PARÍS: LUNES
2015

Janeiro
Fevereiro
Março

11, 25
08, 22
07, 14, 21, 28

2016
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Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Praga / Budapeste / Viena / Liubliana / Veneza / Padua / Pisa / Florença / Siena / Roma / Mónaco
Costa Azul / Barcelona / Madrid.

Possibilidade de realizar uma excursão op-
cional a Karlovy Vary, famosa cidade bal-
neária situada a 140kms de Praga, que
conserva sua área vitoriana, com elegantes
bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também reco-
mendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

13º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530 Kms) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel,
que é o último vestígio que se conserva da
antiga muralha. Tempo livre na cidade
antes de prosseguir até a Húngria, para
chegar a sua bela capital, Budapeste, atra-
vessando a planície do Danúbio, chegada
ao hotel. Possibilidade de jantar opcional,
com pratos típicos da cozinha Húngara.
(Jantar incluido no Pacote Plus P+). Alo-
jamento.

14º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
a cidade dividia pelo Danúbio, situando-se
o lado esquerdo a região de Buda, encon-
tramos o castelo da Ciudadela e o Bastião
dos Pescadores, onde poderemos admirar
magníficas vistas da cidade. A direita se en-
contra a região de Pest onde está situada
a Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas ave-
nidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

15º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus
com destino a capital da Áustria, Viena.
Chegada no hotel. A tarde visita da cidade,
avenida Ringstrasse com seus edifícios his-
tóricos. Seguiremos para o canal do Danú-
bio, onde visitaremos a obra do famoso
pintor e arquiteto Friedensreich Hundert-
wasser. Continuação até o Palácio barroco
de Belvedere, onde faremos um breve pas-
seio por seus preciosos jardins. Esta noite

sugerimos jantar e assistir um espetáculo
das Valsas Vienense e do folclore austríaco.
(Jantar e espetáculo incluidos no Pacote
Plus P+).

16º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histó-
rico, percorrendo os lugares por onde o
Imperador realizava seus passeios: a Ópera
do Estado, a Catedral de São Estevão, a rua
comercial mais luxuosa de Viena – o “Gra-
ben”. Chegaremos ao “Hofburg” (Palácio
Imperial) Finalizaremos nossa visita no Pa-
lácio de Schonbrunn, residência de verão
da família imperial (entradas incluídas). (Vi-
sita incluida no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Alojamento.

17º DIA - SEG. - VIENA / LIU-
BLIANA / VENEZA (625 Kms)
Café da manhã e saída até Graz para cruzar
a fronteira com Eslovênia, e chegar a sua
charmosa capital Liubliana ao meio dia.
Tempo livre para andar por seu centro an-
tigo, conhecer o mercado central e a catedral
de São Nicolas. A primeira hora da tarde
saída até Veneza. Chegada ao hotel e aloja-
mento.

18º DIA - TER. -  VENEZA
Café da manhã. Saída ao tronchetto para
embarcar no vaporetto que nos conduzirá a
São Marcos. Visita da cidade pela manhã.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Tarde
livre na cidade antes de fazer opcionalmente
um passeio de barco pelo lago de Veneza.
(Passeio pela lagoa incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

19º DIA - QUA. - VENEZA /
PADUA / PISA / FLORENÇA (360
Kms)
Café da manhã e saída até Padua. Parada
e tempo livre para poder visitar a basília de
Santo Antonio. Continuação de nossa via-
gem à Pisa. Tempo livre para poder visitar
o centro histórico com sua famosa torre in-
clinada, o Duomo e o Batistério. Chegada
à Florença pela tarde. Alojamento.

20º DIA - QUI. - FLORENÇA
Café da manhã no hotel. Pela manhã passa-
remos pelo centro artístico da cidade com
seu Duomo, o Campanile de Giotto, o Batis-
tério de São Giovanni, a igreja de São Lou-
renço, a praça da Signoria, a Loggia do Lanzi
e a igreja de Santa Maria de Fiore, termi-
nando na Ponte Vecchio, antigo centro co-
mercial da cidade. (Almoço incluido no

Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos visitar
o famoso museu da Academia para poder
admirar entre suas obras o David de Miche-
langelo. Alojamento.

21º DIA - SEX. - FLORENÇA / SAN
GIMIGNANO / SIENA / ROMA
(366 Kms)
Café da manhã e saída para realizar um dos
dias mais completos de nossa viagem. A che-
gada a São Gimignano nos levará até a ci-
dade das torres. Pouco mais tarde estaremos
na praça do campo de Siena, e recordaremos
as belas imagens da famosa “carrera del
palio” que é celebrada todos os anos. Tempo
livre para almoçar. (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Continuação à Roma. Na úl-
tima hora faremos um passeio de Roma
Iluminada para admirar todo o esplendor da
cidade e seus belos monumentos. Alojamento. 

Londres
Paris

Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Veneza

Florença

Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Holiday Inn Marghera-Mestre / Rus-
sott (TS)
Ibis Firenze / The Gate / Delta Flo-
rence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Suite hotel (TS)
Amarante (TS)
Confortel Bel Art / Arenas Atiram (P)
Tryp Washington (TS)

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Londres
Paris

Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Veneza
Florença
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P)
Mercure Porte Versailles Expo / Resid-
home Parc du Millenaire (TS) 
Nh Moerfelden / Green hotel by Melia
/ Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino-Mestre /Ambasciatori - Mestre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P)
Suite hotel (TS)
Amarante (TS)
Confortel Bel Art / Arenas Atiram (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoria Superior

Categoria Confort

Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Viena
París

Berlín

Dresden

Praga

Budapeste

desde

2.160€

22 a 29 DIAS

Londres
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Março 30
Abril 06 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Ago 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Março 28, 2016
Sup. Hab. Individual

2.340
2.395
2.180
2.395
2.160
2.425
1.010

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Março 30
Abril 06 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Ago 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Março 28, 2016
Sup. Hab. Individual

2.685
2.630
2.395
2.630
2.330
2.660
1.170

Categoria Superior

Tour 22 dias: Paris / Roma

Março 30
Abril 06 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Ago 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Março 28, 2016
Sup. Hab. Individual

2.875
2.880
2.640
2.880
2.595
2.930
1.285

Categoria Confort

Março 30
Abril 06 / Junho 22
Junho 29 / Agosto 17
Ago 24 / Out 19
Out 26 / Março 14, 2016
Março 21 / Março 28, 2016
Sup. Hab. Individual

3.270
3.160
2.880
3.160
2.795
3.195
1.460

Categoria Superior

Tour 27 dias: Paris / Madrid

Março 28
Abril 04 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Ago 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Março 26, 2016
Sup. Hab. Individual

2.790
2.865
2.650
2.865
2.595
2.905
1.120

Categoria Confort

Março 28
Abril 04 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Ago 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Março 26, 2016
Sup. Hab. Individual

3.145
3.115
2.885
3.115
2.815
3.150
1.370

Categoria Superior

Tour 24 dias: Londres / Roma

Março 28
Abril 04 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Ago 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Março 26, 2016
Sup. Hab. Individual

3.320
3.370
3.130
3.370
3.060
3.410
1.395

Categoria Confort

Março 28
Abril 04 / Junho 20
Junho 27 / Agosto 15
Ago 22 / Out 17
Out 24 / Março 12, 2016
Março 19 / Março 26, 2016
Sup. Hab. Individual

3.725
3.665
3.385
3.665
3.295
3.695
1.665

Categoria Superior

Tour 29 dias: Londres / Madrid

efetuaremos uma parada. Continuação a
Madrid. Chegada e alojamento. Pela tarde
faremos um passeio por Madrid iluminado
e pelos arredores da Praça Maior. Re-
gresso ao hotel. Opcionalmente podere-
mos degustar as saboras tapas. (Jantar de
tapas incluido no Pacote Plus P+). Aloja-
mento. 

28º DIA - SEX. - MADRID
Café da manhã. Pela manhã visita da ci-
dade passando pela Castelhana, Grande
Via, Cibeles e Neptuno, a Porto de Alcalá,
as Cortes, a Porto do Sol e a Praça do
Oriente. Tempo livre para almoçar. Pela
tarde propomos fazer uma excursão op-
cional a bela e histórica cidade de Toledo,
onde admiraremos sua catedral, passar
por suas ruas que nos transportam à
Idade Média, e admirar as belas pinturas
do Greco. Alojamento. (Almoço e visita à
Toledo incluidos no Pacote Plus P+).

29º DIA - SÁB. - MADRID
Café da manha e traslado ao aeroporto e...
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser de-
socupados até às 10h.

Para os passageiros terminando o
tour em Roma: café da manhã e
tempo livre até a hora prevista para o
traslado ao aeroporto.

25º DIA - TER. - COSTA AZUL /
BARCELONA (682KM)
Café da manhã. Pela manhã saída à Arles,
Nimes, Montpellier e Barcelona, onde chega-
remos pela tarde. Alojamento. Esta noite po-
deremos visitar o Pueblo Espanhol onde se
encerra uma reprodução dos monumentos e
edifícios mais belos e representativos das ci-
dades da Espanha onde poderemos degustar
um jantar típico. (Entrada e jantar no Pueblo
Espanhol incluidos no Pacote Plus P+).

26º DIA - QUA. - BARCELONA
Café da manhã. Pela manhã visita da ci-
dade, passando pelas suas principais ave-
nidas como a Praça de Cataluña, o Passeio
da Graça, a Diagonal, a Sagrada Família de
Gaudi, o bairro Gótico com a catedral, as
Ramblas e finalmente o parque de Monjuic
onde desfrutaremos de uma bela panorâ-
mica da cidade e seu porto. Tempo livre
para o almoço no Porto Olímpico. (Almoço
no Porto Olímpico incluido no Pacote Plus
P+) Tarde livre. Alojamento.

27º DIA - QUI. - BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Café da manhã e saída até Zaragoza, onde

22º DIA - SÁB. - ROMA
Café da manhã. Saída para realizar opcio-
nalmente a visita detalhada do Vaticano, in-
cluindo seus museus, capela Sixtina e
basílica do Vaticano. (Visita ao museu Va-
ticano incluida no Pacote Plus P+). Ao tér-
mino da visita ao Vaticano faremos um
passeio panorâmico da cidade eterna, visi-
tando a praça de Veneza com o monu-
mento a Victor Emmanuel II, os Foros
Imperiais e Romanos, São João de Letrán,
o templo de Vesta, o Coliseu, Arco de Cons-
tantino, a via Veneto e o castelo de Santo
Angelo. Ao término de nossa visita sugeri-
mos desfrutar de um bom almoço em um
restaurante típico italiano. (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento.

23º DIA - DOM. - ROMA
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugeri-
mos neste dia embarcar em uma excursão
para visitar a bela cidade de Nápoles e a
ilha de Capri. Alojamento.

24º DIA - SEG. - ROMA  / MÔ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Café da manhã e saída pelas margens do
Mar Tirreno até Mônaco. Tempo livre em
rota para almoçar. (Almoço incluido no Pa-
cote Plus P+). Continuação à Genova e
Mônaco. Para e tempo livre na cidade para
conhecer seu ambiente cosmopolito e con-
tinuação a Niza o Cannes. Alojamento.

Barcelona Madrid
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tarde. No final da tarde saída para realizar
um passeio por Paris Iluminada, e teremos
a oportunidade de realizar um passeio de
barco pelo Sena a bordo de um dos popu-
lares “bateaux mouche” (Passeio em Ba-
teaux Mouche incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

Para os passageiros iniciando o
tour em Paris: chegada e traslado ao
hotel. Dia livre. Pela tarde saída para rea-
lizar o tour de Paris Iluminada. Alojamento.

5º DIA - SÁB. - PARIS
Café da manhã buffet. Pela manhã visita a
cidade incluindo suas principais avenidas e
monumentos como: a Ile de la Cite, Notre
Dame, Arco do Triunfo, Campos Elíseos,
Ópera, Inválidos e a Torre Eiffel, (Subida ao
2º andar da torre Eiffel incluido no Pacote
Plus P+). Nossa visita termina com almoço.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Pela
tarde visita opcional à Versalles para visitar
seu belo palácio e seus famosos jardins.
Alojamento.

6º DIA - DOM. - PARIS
Café da manhã buffet. Destinaremos esse
dia para passear livremente pela cidade, por
suas avenidas e bulevares, ou conhecer o
Museu do Louvre para conhecer sua grande
coleção de arte. Para finalizar sugerimos as-
sistir a um espetáculo do Moulin Rouge ou
Lido. Alojamento.

7º DIA - SEG. - PARIS / BRUXELAS
(252KM)
Café da manhã e saída até Lille e Bruxelas.
Chegada e visita panorâmica da cidade com
sua esplêndida catedral de São Michel, a Co-
lônia do Congresso, o bairro de Heizel com
o celebre Atonium, a Place Royale, Palácio
Real e o centro antigo, com sua magnífica
Grand Platz, possivelmente a mais bela da
Europa. Tempo livre. Pela noite poderemos
opcionalmente desfrutar de um típico jantar
em torno do Grand Platz. (Jantar típico in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento.

8º DIA - TER. - BRUXELAS /
GANTE / BRUGES (168KM)
Café da manhã e saída até a cidade de

1º DIA - TER. - BRASIL
Saída em vôo internacional com destino à
Londres.

2º DIA - QUA. - LONDRES
Recepção no aeroporto Heathrow e tras-
lado ao hotel. Dia livre para conhecer a ci-
dade e passear pelo centro comercial desta
grande cidade. Alojamento.

3º DIA - QUI. - LONDRES
Café da manhã buffet. Saída para visitar à
cidade percorrendo suas principais aveni-
das e monumentos: Picadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Wes-
tminster, finalizando no Palácio de Bucking-
han para assistirmos a troca de guarda (se
possível). Tarde livre. Alojamento.

4º DIA - SEX. - LONDRES / PARIS
pelo EUROTUNNEL
Café da manhã buffet. Saída até Folkes-
tone, onde o ônibus sairá em trem para cru-
zar o Canal da Mancha pelo Eurotunel.
Chegada a Calais e continuação a Paris
pela rodovia, onde chegaremos no meio da

Pacote Plus (P+)

• Almoço em um Bistro de Paris
• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Jantar em Frankfurt
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em  Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar e espetáculo em Viena
• Almoço em Veneza
• Almoço em Florença
• Almoço em Siena
• Almoço em Roma
• Almoço em rota a Mônaco

• Jantar em Pueblo Espanhol Barcelona
• Almoço no Porto Olímpico
• Jantar de tapas em Madrid
• Almoço típico em Madrid
• Subida a torre Eiffel (2º Piso)
• Passeio em barco pelo Sena
• Passeio em barco pelos canais de Bruges
• Excursão a Marken e Volendam
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita a Viena Imperial
• Passeio em  barco em Veneza
• O Vaticano: Seu museu e capela Sistina
• Entrada ao Pueblo Espanhol
• Visita a Toledo

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 Gante, com sua magnífica catedral de São
Bavon, onde se expõe o famoso Cordeiro
Místico e o centro antigo de ambiente me-
dieval. Tempo livre para passear pela ci-
dade, viagem e continuação à Bruges,
preciosa cidade com seus inumeráveis ca-
nais que se cruzam e nos lembram Veneza.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Vi-
sita da cidade: o lago do Amor e o Beaterio,
a igreja de Nossa Senhora, a Praça Maior e
a Torre de Atalaya. Possibilidade de fazer
um passeio em barco pelos canais. (Passeio
de barco incluido no Pacote Plus P+).
Tempo livre para passear em seu centro his-
tórico. Alojamento.

9º DIA - QUA. - BRUGES / AMBE-
RES / HAIA / AMSTERDAM
(280KM)
Café da manhã e saída para Amberes, a ci-
dade de Rubens e o segundo porto de im-
portância da Europa, também é o mais
importante mercado de diamantes da Eu-
ropa Ocidental. Entraremos na Praça Maior,
com suas canas preenchidas de história.
Tempo livre e continuação a capital da Ho-

landa, onde se levanta o Parlamento e o Pa-
lácio da Paz. Chegada a Amsterdam ao
meio dia. Pela tarde saída para efetuar a vi-
sita da cidade a bordo de um barco que nos
conduzirá por seus canais e poderemos ad-
mirar suas fachadas e igrejas dos séculos
XVI e XVII, e o porto antigo da cidade. Ao
final da visita entraremos em uma fábrica
de diamantes. Alojamento.

10º DIA - QUI. - AMSTERDAM
Café da manhã no hotel. Dia livre para des-
frutar desta encantadora cidade. Sugerimos
fazer uma visita opcional as vizinhas popu-
lações de Volendam, típico povo pesqueiro,
e a Marken, situada em uma ilha unida ao
continente por uma barragem. Podemos vi-
sitar também uma fábrica de queijos holan-
desa.  (Visita e almoço incluido no Pacote
Plus P+).

11º DIA - QUI. -  AMSTERDAM / CO-
LONIA / O RENO / FRANKFURT (510
KM) “Cruzeiro pelo rio Reno“
Café da manhãe saída até Colonia. Tempo
livre para poder visitar sua bela catedral e

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 17, 24
08, 15, 22

A LONDRES: TERÇAS
2015

• Alojamiento e café da manhã em habitação dupla nos hotéis da categoria escolhida.
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu com guia falando espanhol durante tour Paris
a Roma e Madrid.
• Traslados de chegada e saída aeroporto / hotel / aeroporto.
• Visitas guiadas com guia locais falando espanhol.
• Visita noturna de Paris, Roma e Madrid.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Alguns dias saídas em Ferry). 
• Passeio em barco pelo rio Reno (de abril à outubro).
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
O tour não inclui: Taxas de estadia em Itália (Veneza, Florença e Roma).

Grande Gira de toda Europa

Janeiro
Fevereiro
Março

05, 19
02, 16
01, 08, 15, 22

2016

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 19, 26
10, 17, 24

A PARIS: QUINTAS
2015

Janeiro
Fevereiro
Março

07, 21
04, 18
03, 10, 17, 24

2016

31 OU 33 DIAS: PARIS OU LONDRES / MADRID: 855€ INCLUE 20 REFEIÇÕES E 11 VISITAS

26 OU 28 DIAS: PARIS OU LONDRES / ROMA: 670€ INCLUE 15 REFEIÇÕES E 9 VISITAS
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continução às margens do rio Reno a Bop-
pard onde embarcaremos para realizar um
passeio em barco pelo rio até St. Goar (de
abril à outubro). Continuação a Frankfurt,
onde chegaremos ao centro da cidade.
Tempo livre para conhecer a pé o centro hi-
tórico, e a praça de Romer. (Jantar incluido
no Pacote Plus P+). Alojamento.

12º DIA - SÁB. - FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (558kms)
Café da manha buffet. Saída para um pas-
seio panorâmico da cidade de Frankfurt,
percorrendo a Catedral, o Romerberg, a
prefeitura Romer, a Catedral, igreja Pauls-
kirche e a casa de Goethe e a antiga Opera.
Saída até Erfurt, tempo livre para passear
pelo seu centro histórico (Almoço incluido
no Pacote Plus P+). Pela tarde continuação
a Berlim. Alojamento.

13º DIA - DOM. - BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã visita pa-
norâmica, percorrendo a Porta de Branden-
burgo, a Igreja Memorial do Kaiser
Guilherme, o Reischstang, e os restos do fa-
moso muro. Berlim é famosa também por
seus museus e galerias de arte. Passearemos
por sua rua mais animada, a Kurfusten-
damm, conhecida como Kudamm, repleta de
cafés, lojas e discotecas. Tempo livre para
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). À
tarde sugerimos visita opcional a Ilha dos
Museus onde se encontram importantes
obras de arte, conheceremos o Museu Per-
gamo e o Museu Egípcio provavelmente os
mais famosos. (Visita a ilha dos museus in-
cluida no Pacote Plus P+). Alojamento.

14º DIA - SEG. - BERLIM / 
DRESDEN / PRAGA (356 Kms)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída
em ônibus com destino a Dresden. Tempo
livre para percorrer o centro histórico desta
bela cidade. Continuação a Praga. Chegada
e alojamento.

15º DIA - TER. - PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita pa-
norâmica da cidade, uma das mais belas da
Europa, conhecida como “cidade dourada”,
conheceremos a ponte Carlos com suas belas

estátuas e torres, a cidade antiga onde se en-
contra a torre da Prefeitura com o famoso e
popular relógio astronômico, a praça de São
Wenceslau, o bairro Mala Strana. Sugerimos
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Tarde
livre onde sugerimos realizar uma visita op-
cional ao Castelo de Praga. Alojamento. 

16º DIA - QUA. - PRAGA
Café da manhã buffet. Dia livre. Seguire-
mos conhecer a fundo esta bela cidade.
Possibilidade de realizar uma excursão op-
cional a Karlovy Vary, famosa cidade bal-
neária situada a 140kms de Praga, que
conserva sua área vitoriana, com elegantes
bulevares e parques. (Visita e almoço in-
cluidos no Pacote Plus P+). Também reco-
mendamos assistir opcionalmente ao Teatro
Negro. Alojamento. 

17º DIA - QUI. -  PRAGA / 
BUDAPESTE (530 Kms) 
Café da manhã e saída em ônibus através
das planícies de Moravia, até Bratislava, ca-
pital e maior cidade da Eslováquia, com
suas belas ruas e a Porta de São Miguel, que
é o último vestígio que se conserva da an-
tiga muralha. Tempo livre na cidade antes
de prosseguir até a Húngria, para chegar a
sua bela capital, Budapeste, atravessando a
planície do Danúbio, chegada ao hotel. Pos-
sibilidade de jantar opcional, com pratos tí-
picos da cozinha Húngara. (Jantar incluido
no Pacote Plus P+). Alojamento.

18º DIA - SEX. - BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
a cidade dividia pelo Danúbio, situando-se
o lado esquerdo a região de Buda, encon-
tramos o castelo da Ciudadela e o Bastião
dos Pescadores, onde poderemos admirar
magníficas vistas da cidade. A direita se en-
contra a região de Pest onde está situada
a Prefeitura, Praça dos Heróis, amplas ave-
nidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Alojamento. Sugerimos fazer um pas-
seio de barco pelo rio Danúbio e jantar com
espetáculo folclore húngaro.

19º DIA - SÁB. - BUDAPESTE /
VIENA (236 Kms)
Café da manhã buffet. Saída em ônibus

com destino a capital da Áustria, Viena.
Chegada no hotel. A tarde visita da cidade,
avenida Ringstrasse com seus edifícios his-
tóricos. Seguiremos para o canal do Danú-
bio, onde visitaremos a obra do famoso
pintor e arquiteto Friedensreich Hundert-
wasser. Continuação até o Palácio barroco
de Belvedere, onde faremos um breve pas-
seio por seus preciosos jardins. Esta noite
sugerimos jantar e assistir um espetáculo
das Valsas Vienense e do folclore austríaco.
(Jantar e espetáculo incluidos no Pacote
Plus P+).

20º DIA - DOM. -  VIENA
Café da manhã buffet. Saída para realizar
uma visita opcional à Viena Imperial. Inicia-
remos com um passeio pelo centro histó-
rico, percorrendo os lugares por onde o
Imperador realizava seus passeios: a Ópera
do Estado, a Catedral de São Estevão, a rua
comercial mais luxuosa de Viena – o “Gra-
ben”. Chegaremos ao “Hofburg” (Palácio
Imperial) Finalizaremos nossa visita no Pa-
lácio de Schonbrunn, residência de verão
da família imperial (entradas incluídas). (Vi-
sita incluida no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Alojamento.

21º DIA - SEG. - VIENA / LIU-
BLIANA / VENEZA (625 Kms)
Café da manhã e saída até Graz para cruzar
a fronteira com Eslovênia, e chegar a sua
charmosa capital Liubliana ao meio dia.
Tempo livre para andar por seu centro an-

tigo, conhecer o mercado central e a catedral
de São Nicolas. A primeira hora da tarde
saída até Veneza. Chegada ao hotel e aloja-
mento.

22º DIA - TER. -  VENEZA
Café da manhã. Saída ao tronchetto para
embarcar no vaporetto que nos conduzirá a
São Marcos. Visita da cidade pela manhã.
(Almoço incluido no Pacote Plus P+). Tarde
livre na cidade antes de fazer opcionalmente
um passeio de barco pelo lago de Veneza.
(Passeio pela lagoa incluido no Pacote Plus
P+). Alojamento.

23º DIA - QUA. - VENEZA /
PADUA / PISA / FLORENÇA (360
Kms)
Café da manhã e saída até Padua. Parada
e tempo livre para poder visitar a basília de
Santo Antonio. Continuação de nossa via-
gem à Pisa. Tempo livre para poder visitar
o centro histórico com sua famosa torre in-
clinada, o Duomo e o Batistério. Chegada
à Florença pela tarde. Alojamento.

24º DIA - QUI. - FLORENÇA
Café da manhã no hotel. Pela manhã passa-
remos pelo centro artístico da cidade com
seu Duomo, o Campanile de Giotto, o Batis-
tério de São Giovanni, a igreja de São Lou-
renço, a praça da Signoria, a Loggia do Lanzi
e a igreja de Santa Maria de Fiore, termi-
nando na Ponte Vecchio, antigo centro co-
mercial da cidade. (Almoço incluido no

Roma

Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Bruges / Haia / Amsterdam / Colonia / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Praga / Budapeste / Viena / Liubliana / Veneza /
Padua / Pisa / Florença / Siena / Roma / Mônaco / Costa Azul / Barcelona / Madrid.
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Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Viena

Bruselas

Amsterdam

París

Berlín

Dresden

Praga

Budapeste

Brujas

desde

2.535€

26 a 33 DIAS

Londres
Paris

Bruxelas
Bruges
Amsterdam
Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Veneza

Florença

Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Tryp
By Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Holiday Inn Marghera-Mestre /
Russott (TS)
Ibis Firenze / The Gate / Delta Flo-
rence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Suite hotel (TS)
Amarante (TS)
Confortel Bel Art / Arenas Atiram (P)
Tryp Washington (TS)

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Londres
Paris

Bruxelas
Bruges
Amsterdam
Frankfurt

Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Veneza

Florença
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Cascade Louise (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino-Mestre /Ambasciatori - Mes-
tre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P)
Suite hotel (TS)
Amarante (TS)
Confortel Bel Art / Arenas Atiram (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoria Superior

Categoria Confort

Março 26
Abril 02 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016
Março 24 / Março 24, 2016
Sup. Hab. Individual

2.740
2.820
2.595
2.820
2.535
2.860
1.210

Preço por pessoa em € Euros
em Habitação Dupla

Categoria Confort

Categoria Superior

Tour 26 dias: Paris / Roma

Março 26
Abril 02 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016
Março 24 / Março 24, 2016
Sup. Hab. Individual

3.095
3.085
2.850
3.085
2.775
3.125
1.440

Março 26
Abril 02 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016
Março 24 / Março 24, 2016
Sup. Hab. Individual

3.280
3.215
2.990
3.215
2.895
3.260
1.395

Categoria Confort

Categoría Superior

Tour 31 dias: Paris / Madrid

Março 26
Abril 02 / Junho 18
Junho 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Out 22
Out 29 / Março 17, 2016
Março 24 / Março 24, 2016
Sup. Hab. Individual

3.685
3.530
3.245
3.530
3.160
3.580
1.735

Março 24
Março 31 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Out 20
Out 27 / Março 15, 2016
Março 22, 2016
Sup. Hab. Individual

3.195
3.325
3.095
3.325
2.985
3.370
1.320

Categoria Confort

Categoría Superior

Tour 28 dias: Londres / Roma

Março 24
Março 31 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Out 20
Out 27 / Março 15, 2016
Março 22, 2016
Sup. Hab. Individual

3.630
3.650
3.415
3.650
3.340
3.690
1.695

Março 24
Março 31 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Out 20
Out 27 / Março 15, 2016
Março 22, 2016
Sup. Hab. Individual

3.750
3.725
3.480
3.725
3.350
3.770
1.595

Categoria Confort

Categoria Superior

Tour 33 dias: Londres / Madrid

Março 24
Março 31 / Junho 16
Junho 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Out 20
Out 27 / Março 15, 2016
Março 22, 2016
Sup. Hab. Individual

4.225
4.095
3.815
4.095
3.725
4.130
1.995

Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos visitar
o famoso museu da Academia para poder
admirar entre suas obras o David de Miche-
langelo. Alojamento.

25º DIA - SEX. - FLORENÇA / SAN
GIMIGNANO / SIENA / ROMA
(366 Kms)
Café da manhã e saída para realizar um dos
dias mais completos de nossa viagem. A
chegada a São Gimignano nos levará até a
cidade das torres. Pouco mais tarde estare-
mos na praça do campo de Siena, e recor-
daremos as belas imagens da famosa
“carrera del palio” que é celebrada todos
os anos. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluido no Pacote Plus P+). Continuação
à Roma. Na última hora faremos um pas-
seio de Roma Iluminada para admirar todo
o esplendor da cidade e seus belos monu-
mentos. Alojamento. 

26º DIA - SÁB. - ROMA
Café da manhã. Saída para realizar opcio-
nalmente a visita detalhada do Vaticano, in-
cluindo seus museus, capela Sixtina e
basílica do Vaticano. (Visita ao museu Va-
ticano incluida no Pacote Plus P+). Ao tér-
mino da visita ao Vaticano faremos um
passeio panorâmico da cidade eterna, visi-
tando a praça de Veneza com o monu-
mento a Victor Emmanuel II, os Foros
Imperiais e Romanos, São João de Letrán,
o templo de Vesta, o Coliseu, Arco de Cons-
tantino, a via Veneto e o castelo de Santo
Angelo. Ao término de nossa visita sugeri-
mos desfrutar de um bom almoço em um
restaurante típico italiano. (Almoço in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento.

27º DIA - DOM. - ROMA
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugeri-
mos neste dia embarcar em uma excursão
para visitar a bela cidade de Nápoles e a
ilha de Capri. Alojamento.

28º DIA - SEG. - ROMA  / MÔ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Café da manhã e saída pelas margens do
Mar Tirreno até Mônaco. Tempo livre em
rota para almoçar. (Almoço incluido no Pa-

cote Plus P+). Continuação à Genova e
Mônaco. Para e tempo livre na cidade para
conhecer seu ambiente cosmopolito e con-
tinuação a Niza o Cannes. Alojamento.

Para os passageiros terminando o
tour em Roma: café da manhã e
tempo livre até a hora prevista para o
traslado ao aeroporto.

29º DIA - TER. - COSTA AZUL /
BARCELONA (682KM)
Café da manhã. Pela manhã saída à Arles,
Nimes, Montpellier e Barcelona, onde che-
garemos pela tarde. Alojamento. Esta noite
poderemos visitar o Pueblo Espanhol onde
se encerra uma reprodução dos monumen-
tos e edifícios mais belos e representativos
das cidades da Espanha onde poderemos
degustar um jantar típico. (Entrada e jantar
no Pueblo Espanhol incluidos no Pacote
Plus P+).

30º DIA - QUA. - BARCELONA
Café da manhã. Pela manhã visita da ci-
dade, passando pelas suas principais ave-
nidas como a Praça de Cataluña, o Passeio
da Graça, a Diagonal, a Sagrada Família de
Gaudi, o bairro Gótico com a catedral, as
Ramblas e finalmente o parque de Monjuic
onde desfrutaremos de uma bela panorâ-
mica da cidade e seu porto. Tempo livre
para o almoço no Porto Olímpico. (Almoço
no Porto Olímpico incluido no Pacote Plus
P+) Tarde livre. Alojamento.

31º DIA - QUI. - BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Café da manhã e saída até Zaragoza, onde
efetuaremos uma parada. Continuação a
Madrid. Chegada e alojamento. Pela tarde
faremos um passeio por Madrid iluminado
e pelos arredores da Praça Maior. Regresso
ao hotel. Opcionalmente poderemos degus-
tar as saboras tapas. (Jantar de tapas in-
cluido no Pacote Plus P+). Alojamento. 

32º DIA - SEX. - MADRID
Café da manhã. Pela manhã visita da ci-
dade passando pela Castelhana, Grande
Via, Cibeles e Neptuno, a Porto de Alcalá,

as Cortes, a Porto do Sol e a Praça do
Oriente. Tempo livre para almoçar. Pela
tarde propomos fazer uma excursão opcio-
nal a bela e histórica cidade de Toledo,
onde admiraremos sua catedral, passar por
suas ruas que nos transportam à Idade
Média, e admirar as belas pinturas do
Greco. Alojamento. (Almoço e visita à To-
ledo incluidos no Pacote Plus P+).

33º DIA - SÁB. - MADRID
Café da manha e traslado ao aeroporto e...
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser de-
socupados até às 10h.




