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6º DIA - Quinta: BARCELONA / 
CANNES OU NICE (648 KM)
Café da manhã e saída até a fronteira fran-
cesa, para chegar a Costa Azul. Alojamento 
em Cannes ou Nice. Ao fim da tarde se os 
horários permitirem poderemos participar de 
uma visita opcional ao Principado de Mônaco.

7º DIA - Sexta: CANNES OU NICE / 
PISA / ROMA (680 KM)
Café da manhã e saída até Pisa, cercando a 
rota da Riviera das Flores. Chegada e tempo 
livre para visita o conjunto histórico com sua 
famosa torre inclinada. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação a Roma onde 
chegaremos a última hora da tarde. Aloja-
mento.

8º DIA - Sábado: ROMA
Café da manhã. Saída para realizar, opcio-
nalmente, a visita detalhada do Vaticano, 
incluindo seus museus, Capela Sistina e basí-
lica do Vaticano. (Visita ao museu Vaticano 
incluída no Pacote Plus P+). Ao término da 
visita ao Vaticano faremos um passeio pano-
râmico da cidade eterna visitando a Praça de 
Veneza com o Monumento a Victor Emmanuel 
II, os Foros Imperiais e Romanos, São João de 
Latrán, o Templo de Vesta, o Coliseu, Arco de 
Constantino, a Via Veneto e o Castelo de St. 
Angelo. Ao término de nossa visita sugerimos 
desfrutar de um belo almoço em um típico res-
taurante italiano. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre. Alojamento.

9º DIA - Domingo: ROMA
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
fazer uma excursão pela bela cidade de Nápo-
les e a ilha de Capri. Alojamento.

10º DIA - Segunda: ROMA / 
FLORENÇA (290 KM)
Café da manhã. Saída até Florença onde che-
garemos ao meio dia. Pela tarde passearemos 
pelo centro artístico da cidade com seu Duomo, 
o Campanário de Giotto, o Batistério de São 
João, a igreja de S. Lorenço, a Praça da Signo-
ria, a Loggia dei Lanzi e a igreja de Sta. Maria 
di Fiore, terminando na Ponte Vecchio, antigo 
centro comercial da cidade. A noite poderemos 
jantar em um restaurante da cidade. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Alojamento.

11º DIA - Terça: FLORENÇA / 
PÁDUA / VENEZA (310 KM)
Café da tarde e saída até Pádua, onde tere-
mos tempo livre para visitar a Basílica de Santo 
Antonio. Chegada a Veneza. Pela tarde saída 
até o tronchetto para embarcar no vaporetto 
até Praça do São Marcos onde iniciaremos 
a visita da cidade a pé, incluindo a visita a 
uma famosa oficina de cristal veneciano. Pela 

1º DIA - Sábado: BRASIL
Saída em vôo internacional com destino a 
Madrid.

2º DIA - Domingo: MADRID
Chegada. (Traslado incluído no Pacote Plus 
P+). Dia livre. No final da tarde faremos um 
passeio por Madrid iluminado e pelos arredo-
res da Praça Maior, onde poderemos opcio-
nalmente, em um dos múltiplos restaurantes, 
degustar as saborasas tapas. (Jantar de tapas 
incluído no Pacote Plus P+). Alojamento.

3º DIA - Segunda: MADRID
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castellana, Gran Via, Cibeles e 
Netuno, Puerta del Alcalá, as Cortes, o Puerta 
del Sol, Praça Maior e Praça do Oriente, e 
Madrid moderno. Tarde livre para fazer uma 
excursão a cidade imperial de Toledo, para 
admirar sua catedral, passear por suas ruas 
que nos transportam a idade média e ficarmos 
ecstasiados dianta das pinturas de El Greco. 
Alojamento.

4º DIA - Terça: MADRID / 
ZARAGOZA / BARCELONA 
(630 KM)
Café da manhã. Saída até Zaragoza. Tempo 
livre para visitar a Basílica de Pilar, antes de 
prosseguir viagem a Barcelona. Chegada ao 
hotel. A continuação podemos opcionalmente 
participar de um típico jantar no Pueblo Es-
panhol, onde encontra-se uma reprodução 
das cidades e monumentos mais conhecidos 
da Espanha. (Entrada e jantar no Pueblo 
Espanhol incluídos no Pacote Plus P+). Alo-
jamento.

5º DIA - Quarta: BARCELONA
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 
passando por suas principais avenidas como, 
a Praça da Catalunha, o Paseo de Gracia, a 
Diagonal, a Sagrada Família de Gaudí, o 
bairro gótico com a catedral, as Ramblas e 
finalmente o Parque de Montjuic onde desfru-
taremos de uma bela panorâmica da cidade e 
seu Porto Olímpico. Tarde livre. Alojamento.

tarde opcionalmente poderemos realizar um 
charmoso passeio em gondola pelos canais 
venecianos. (Passeio em gondola incluído no 
Pacote Plus P+). Ao fim da tarde regresso ao 
hotel. Alojamento.

12º DIA - Quarta: VENEZA / 
INNSBRUCK (390 KM)
Café da manhã e saída até a fronteira austriaca 
contornando o maciço das Dolomitas. Entrada 
na região do Tirol austriaco chegando a Inns-
bruck. Tempo livre para almoço. Pela tarde 
realizaremos um passeio com guia pelo centro 
histórico e admiraremos o famoso “Telhado de 
Ouro” e os principais monumentos da cidade. 
A noite poderemos participar opcionalmente 
um típico jantar e desfrutar um espetáculo de 
folclore austriaco. (Jantar e espetáculo folclore 
incluídos no Pacote Plus P+). Alojamento.

13º DIA - Quinta: INNSBRUCK / LU-
CERNA / ZURIQUE (360 KM)
Café da manhã e saída até Suiça para chegar 
a Lucerna, a bela cidade junto ao lago dos 
Quatro Cantões. Tempo livre para passear 
pela cidade e cruzar a famosa ponte medieval 
Kapellbrucke. Continuação da viagem até Zu-
rique. Alojamento.

14º DIA - Sexta: ZURIQUE / BASI-
LÉIA / PARIS (610 KM)
Café da manhã e saída até a Basiléia cidade 
fronteira entre Alemanha, Suiça e França. Con-
tinuação da viagem até Paris onde chegaremos 
ao final da tarde. A noite realizaremos uma vi-
sita pela cidade iluminada e participar opcional-
mente de um passeio pelo rio Sena em um dos 
populares Bateaux Mouches. (Passeio de barco 
incluído no Pacote Plus P+). Alojamento.

15º DIA - Sábado: PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio 
pela cidade, suas principais avenidas e monu-

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

16º DIA - Domingo: PARIS
Café da manhã. Neste dia vamos passear livre-
mente pela cidade, seus caminhos e bulevares e 
talvez ao museu do Louvre. Alojamento.

17º DIA - Segunda: PARIS
Café da manhã. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

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

Preço por pessoa em € Euros em 
Apartamento Duplo ou Triplo

Tour 17 dias: Madrid / Paris

Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florença
Veneza
Innsbruck
Zurique 
Paris 

Mayorazgo (PM)
Rialto (TS)
Amarante (TS)
Papilo / Ih Roma Z3  (PM)
Delta Florence / The Gate (PM)
Alexander / Russott (TS)
Alphotel / Bon Alpina (TS)
Holiday Inn Messe (P)
Holiday Inn Porte Clichy / Mercure 
Quai Ivry (TS) 

Visitando: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florença / Pádua / Veneza / Innsbruck / Lucerna / Zurique / Basiléia / Paris.

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares

Agosto 27 / Outubro 22
Outubro 29 / Março 18, 2017
Sup. Apto.Individual

1.675
1.525

885

• Traslado de chegada 
• Jantar de tapas em Madrid
• Jantar em Barcelona
• Almoço em Pisa
• Almoço em  Roma
• Jantar em Florença
• Jantar en Innsbruck

• Entrada ao Pueblo Espanhol
• Vaticano: Museus e Capela Sistina
• Passeio em gondola em Veneza
• Espetáculo folclore tiroles em Innsbruck
• Passeio em Bateaux Mouches
• Subida a Torre Eiffel (2º andar)

O TOUR INCLUI:
• Alojamento e café da manhã durante todo o percurso nos hotéis da categoria CONFORT 
• Transporte em Ônibus de Turismo.  
• Acompanhante de guia durante todo o percurso em idioma espanhol ou bilíngue (português/espan-
hol) nas saídas em vermelho.
• Visitas guiadas  segundo itinerário com guias falando espanhol. 
• Bolsa de Viagem (entrega pelo guia)
• Seguro de assistência Internacional
O tour não inclui: Taxas de estadia na Itália (Veneza Florença e Roma)

17 DIAS: BARCELONA / PARIS: 360€  INCLUI 6 REFEIÇÕES E 7 VISITAS

       PACOTE PLUS

AUSTRIA

A Brilhante Europa Estilo MP 
“Desde Madrid a Paris”

Saídas 2016 / 2017
A MADRID: SÁBADOS

Agosto 
Setembre
Outubro 
Novembro 
Dezembro

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 17, 24, 31

2017
Janeiro
Fevereiro
Março

14, 28
11, 25
11, 18

17
DIAS


