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Visitando: Munich, Neuschwanstein, Innsbruck, Cataratas de Krimml, Salzburgo, Lagos Salzkammergu, Viena.

caudalosas de toda Europa. Almoço em
Krmmil. Continuamos com destino a Salz-
burgo, cidade natal de Mozart, onde fare-
mos uma visita com guia local.
Caminharemos por pequenas ruas do centro
antigo, resguardadas pela imprecionante
fortaleza, passando pela catedral, prefeitura,
a praça de Mozart e a praça do mercado,
para chegarmos a Getreidegasse famosa
rua comercial repleta de lojas. Veremos tam-
bém o parque do palácio Mirabell localizada
na outra margem do rio Salzach. Jantar e
alojamento.

5º DIA - QUI. - SALZBURGO /
LAGOS SALZKAMMERGUT /
VALE DO DANUBIO / VIENA
Café da manhã. Saída até a espetacular re-
gião dos lagos austríacos “Salzkammer-
gut”. Tempo livre em St Wolfgang, pitoresca
cidade nas margens do lago de mesmo
nome.Continuação da viagem até Melk
para o almoço. Continuamos até Durnstein
onde teremos tempo livre para desfrutar
esta cidade localizada nas margens do Da-
nubio. Continuação até Viena onde na che-
gada, faremos um tour de orientação a
caminho do hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA - SEX. - VIENA
Café da manhã. Dia dedicado a visita da ci-
dade. Durante um passeio pelas pequenas
ruas do centro antigo, poderão admirar a
catedral Sto Estevão e o patio do Palácio
Imperial (Holfburg). Almoço. Continuare-
mos nossa visita por Viena, começando com
o Palácio de Schonbrunn que foi a antiga
residência de verão dos Habsburgo. Vere-
mos a Grande Galeria e as dependências
particulares da emperatriz Elisabeth (Sisi).
Visitaremos também as antigas cocheras
imperiais (Wagenburg) que abrigam atual-
mente a Coleção de Carruagens Imperiais.
Entre as mais importantes estão as que ser-
viram a Napoleão II. Jantar e alojamento.
Opcional: Concerto de música clássica.

7º DIA - SÁB. - VIENA
Café da manhã. Continuamos a visita pas-
sando por diferentes monumentos que ro-
deiam a Ring Strasse como o parlamento,
a ópera, o museu de belas artes e o palácio
de Belvedere. Passaremos pelas margens

1º DIA - DOM. - MUNICH
Chegada ao aeroporto de Munich e tras-
lado ao hotel. Alojamento.

2º DIA - SEG. -  MUNICH / 
NEUSCHWANSTEIN / INNSBRCK
Café da manhã e visita com guia local. Mu-
nich é a capital da Baviera e cidade Olímpica
onde se destacam os jardins, belas fontes,
esculturas, a famosa Marienplatz com a nova
e antiga prefeitura e seu famoso carrilhão e
ainda imponente Catedral Gótica. Continua-
ção até Fussen para o almoço. Em seguida
visitaremos o castelo de Neuschwanstein,
mais conhecido como o “castelo do rei
louco”. Este castelo foi construido por Luis
II da Baviera, onde viveu só 102 dias e onde
Walt Disney se inspirou para criar o “castelo
da bela adormecida”. Continuação a Inns-
bruck e tempo livre. Jantar e alojamento.

3º DIA - TER. - INNSBRUCK
Café da manhã. Encravada entre as mon-
tanhas alpinas e uma das mais belas da
Áustria, Innsbruck oferece muitos atrativos.
Vamos conhecer em nossa visita o trampo-
lim de saltos de sky de Bergisel, o centro
antigo, palácio imperial, o arco do triunfo,
a catedral, etc. Almoço. Em seguida subi-
remos, com novo funicular que sai do cen-
tro da cidade a montanha Seegrube a
1905m de altitude. Restante da tarde livre.
A noite assistiremos um espetáculo típico
tirolez com danças, cantos e música (inclui
um drink). Jantar e alojamento.

4º DIA - QUA. - INNSBRUCK / 
CATARATAS DE KRIMML / 
SALZBURGO
Café da manhã. Iniciaremos o dia com uma
visita as cataratas de Krimml, depois de uma
curta caminhada entre bosques e paisagens
maravilhosas veremos estas cascatas com
três saltos de água, consideradas as mais

O Tour Inclui

Salidas 2014 do Danubio e pelo Parque Prater.. Almoço.
Tarde Livre. Jantar e alojamento.

8º DIA - DOM. - VIENA
Café da manhã no hotel e traslado ao ae-
roporto.

NOTAS:
Este itinerário poderá eventualmente sofrer
modificações sem prejuízo das visitas e en-
tradas incluídas.

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

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

DE MUNICH: DOMINGOS
2014

• Traslados aeroporto / hotel e v.v. (Traslados desde/para estação ferroviária ou em dias diferentes
ao tour regular terão suplemento).
• Alojamento café da manhã em hotéis primeira categoria.
• 12 refeições ( 6 almoços e 6 jantares).
• Transporte em ônibus com guia acompanhante falando espanhol.
• Visitas previstas no programa.
• Ingressos incluidos: Hohenschwangau: Castelo de Neuschwanstein // Innsbruck: Estadio de sal-
tos de esquí “Bergisel”, Funicular e teleférico Innsbruck-Hungerburg-Seegrube ida e volta // Cas-
catas Krimml // Viena: Palácio de Schönbrunn, Coleção de Carruagens Imperiais.
• Espetáculo folclórico em Innbruck (1 drink incluido).
• Assistência de Seguro Travel Ace.

Baviera e Áustria

desde

1.210€
8 DIAS

Todas as saídas
Sup. Hab. Individual

1.210
320

Hotéis Previstos
ou Similares

Preço por pessoa em Euro
em apto duplo

Tour 8 dias: Munich / Viena

Munich*
Innsbruck*

Viena*
Salzburgo*

Maritim (P) / Tryp (P) / Holiday Inn (P)
Hotel Innsbruck (P) / Sailer (P) / Al-
pinpark (P)
Zeitgeist (P) / Rainers (P) / Kavalier (P)
BW Parkhotel (P) / Amedia (P) /
Goldenes Theater (P)

Munich

Innsbruck
Graz

Viena

Salzburgo

Categoria Superior

*NOTA: Durante a realização da Oktoberfest em Munich
(saídas 14 e 21 de setembro) e durante eventuais congres-
sos ou eventos especiais em outras cidades, nos reservamos
o direito de oferecer hotéis alternativos, de 4* na região de
Munich, Vienna, Innsbruck ou Salzburgo.

Munich Salzburgo

Innsbruck

*Viagem sujeita a condições especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Visitando: Milão / Lago de Garda / Verona / Pádua / Veneza / Pisa / Florença / Siena / Roma / Nápoles / Pompeia.

realizando um passeio panorâmico em barco
pela Lagoa, desde onde teremos uma char-
mosa vista da cidade, poderemos ver a Igreja
de Santa Maria de Salute e a baia de São
Marcos. Continuação da visita a pé pela ci-
dade, destacando seus antigos e majestosos
palácios, a ponte de Rialto, dos Suspiros e a
charmosa Praça de São Marcos. Finalizare-
mos nossa visita em uma famosa fábrica do
típico cristal de Murano. Almoço. Pela tarde,
sugerimos realizar, opcionalmente um ro-
mântico passeio em gondola por seus popu-
lares canais. Jantar e alojamento.

4º DIA - QUA. - VENEZA / PÁDUA
PISA / FLORENÇA  
Café da manhã. Saída para Pádua para vi-
sitar a Basílica de Santo Antônio. Continua-
ção de nossa rota para Pisa, onde
conheceremos seu mundialmente famoso
Campo dos Milagres ou a praça do Duomo,
onde se encontra a Catedral, o Batistério e
a Torre Inclinada.  Almoço.  Chegada a Flo-
rença pela tarde e tempo livre para conhe-
cer a capital da Toscana. Possibilidade de
realizar uma visita opcional ao museu da
Academia, onde se encontra o “David” de
Miguel Angel e as Capelas Mediceas. Jantar
e alojamento.

5º DIA - QUI. - FLORENÇA /
SIENA / ROMA
Café da manhã. Saída para visita panorâ-
mica da cidade, possivelmente a mais bela
da Itália. Visitaremos a Catedral ou o
Duomo, Santa Maria de Fiori, o Campani-
lle de Giotto, o Batistério de São Giovani,
a Igreja de São Lourenço, a Piazza della
Signoria (centro politico e coração da his-
tória florentina) e a Loggia di Lanzi. Fina-

1º DIA - DOM. - MILÃO / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.
Tempo livre para fazer um primeiro contato
com a cidade. Jantar no hotel (desde que a
chegada seja antes das 19h00 ). Aloja-
mento.

2º DIA - SEG. - MILÃO / LAGO DE
GARDA / VERONA / VENEZA 
Café da manhã. Pela manhã realizaremos
uma breve visita de Milão, onde destaca sua
esplendida Catedral, o teatro da Scala e a
Galeria de Victor Manuel. Continuação para
o magnifico Lago De Garda, cujas margens
se erguem a bela população de Sirmione.
Tempo livre e almoço. Saída para Verona,
onde faremos uma visita introdutória desta
bela cidade com nosso guia, imortalizada
pela romântica história de Romeu e Julieta,
seu pitoresco centro histórico, seus edifícios
medievais e a Arena romana. Jantar e alo-
jamento na região de Veneza.

3º DIA - TER. - VENEZA  
Café da manhã. Saída para visita de Veneza,

O Tour Não Inclui

Saídas 2014 lizaremos a visita junto a Ponte Vecchio às
margens do Arno, para conhecermos este
estratégico ponto comercial, cenário de
barbeiros, açougueiros e sapateiros, onde
atualmente pode comprar ouro ou prata a
bom preço. 

6º DIA - SEX. - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica da antiga
Roma, fundada por Rômulo e Remo, conhe-
cida como "a cidade eterna". Percorremos
a monumental praça de Veneza, avenida
dos Foros Imperiais, o Coliseu (considerado
o mais belo anfiteatro romano). Saída para
visita do Estado do Vaticano (entrada inclu-
ída), conheceremos o maior templo do ca-
tolicismo e uma das quatros igrejas
patriarcais de Roma: a Basílica de São
Pedro, onde se encontra os restos de Pedro,
apostolo e mártir, "a Piedade" de Miguel
Angel, o Baldaquio de bronze do séc. XVII
de Bernini e diferentes sarcófagos  de pon-
tífices, imperadores e reis. Veremos também
a Piazza de São Pedro e a Columnata de
Bernini do séc. XVIII com 84 colunas dóricas,
os afrescos de Miguel Angel, que se encon-
tra na Capela Sistina e as obras de Rafael.
Almoço. Continuação da visita aos museus
e galerias que ocupam hoje os palácios.
Tarde livre. Opcionalmente poderemos fazer
um passeio pela Roma Cristã para conhecer
as Catacumbas das Basílicas de São João de
Latrão e Santa Maria Maior. Jantar e aloja-
mento.

7º DIA - SÁB. - ROMA  / EXCUR-
SÃO A POMPEYA  E NÁPOLES
Café da manhã. Saída para excursão de dia
completa a Pompeia e a Nápoles. Pompeia
(entrada incluída) é a mais bem conservada
cidade ao estilo antigo romano, enquanto
que Nápoles é uma das cidades mais es-

plendidas e comerciais da Itália. Almoço.
Possibilidade de visitar opcionalmente
Capri. Pela tarde, regresso a Roma. Parada
em rota para jantar. Chegada e alojamento.

8º DIA - DOM. - ROMA
Café da manhã Buffet. Na hora apropriada
traslado ao aeroporto para embarque em
voo de regresso e... FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

A MILÃO: DOMINGOS
2014

• Entradas não mencionadas no itinerário.
• Bebidas e gorjetas.
• Transporte público como Vaporetos em Veneza
• Taxas de alojamento em Veneza, Florença e Roma que deverão ser pagas diretamente nos hotéis.

Notas importantes
• Os almoços e jantares poderão ser realizados nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• No caso da chegada ser depois das 19h00, o jantar não estará disponível no primeiro dia.
• Em algumas saídas o alojamento em Florença poderá ser em hotel 3*.
• A ordem das visitas poderá ser alterada no destino, mantendo integro o programa.

O Tour Inclui
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Alojamento e café da manhã em hotéis previstos ou similares de categoria Primeira e 
Primeira Moderada.
• Pensão completa, conforme itinerário.
• Transporte em ônibus (padrão europeu).
• Guia acompanhante (idioma espanhol) durante o percurso em ônibus.
• Visitas panorâmicas com guia local de Veneza, Florença e Roma.
• Passeio em barco pela Lagoa de Veneza, incluindo uma taça de espumante.
• Visita com guia local, reserva e entrada dos museus Vaticano e Capela Sistina.
• Excursão de dia completa a Pompeia e Nápoles com visita guiada e entrada ao recinto 
arqueológico de Pompeia e panorâmica de Nápoles.
• Visitas comentadas por nosso guia acompanhante em Verona, Pádua, Pisa e Siena.
• Assistência de viagem Travel Ace.

A Bela Itália

desde

1.160€
8 DIAS

Abril / Junho
Julho / Agosto
Setembro / Outubro
Novembre 2014 / Março 2015
Sup. Hab. Individual

1.240
1.160
1.240
1.160

300

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 8 dias: Milão / Roma

Milão 
Veneza 

Florença

Roma 

Milton / Una Mediterráneo (P)
Villa Fiorita (Monastier di Treviso)
/ Base (Noventa di Piave) (P)
President / Autopark / First / 
Palace (PM)
American Palace / Idea (P)

Milán

Roma

Florencia

Venecia

Verona

Milán

Siena

Pisa

Pompeya

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

Janeiro
Fevereiro
Março

04, 18
01, 15
01, 15, 22

2015
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Zurich

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

Rosa e ao Pico Dufor, o mas alto dos alpes
suíços. Retorno a Tasch e continuação a In-
terlaken. 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.

6º DIA - SEX. - ZURICH / 
SCHAFFHAUSEN / CATARATAS
DO RENO / BERNA
Café da manhã. Saída a Shaffhausen onde

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 / 
LUCERNA / INTERLAKEN
Café da manhã. Saída a Zermatt para che-
gar ao vale do rio ''Rhone'' – Rodano (rota
segundo as condicões metereologicas).
Continuando a Tasch para pegar o trem a
Zermatt esta famosa cidade aplina que se
encontra ao pé do monte Cervino o ''Mat-
therhorn'', conhecida por suas estações de
esqui e onde esta proibido o uso de auto-
moveis. Tempo Livre neste local a popula-
ção em construções típicas de madeira.
Opcional: possibilidade de subir a Gorner-
grat a 3.089 metros com a maravilhosa
vista frente ao monte Cervino, Monte

Saídas 2014 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
capital da Confederação Helvética, consi-
derada como uma das cidades mais conser-
vadas da Europa. Realizaremos uma visita
panorâmica ao centro histórico destacando:
a fonte Zahringen. 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.

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.  

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

13
No opera
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

A GENEBRA: DOMINGOS
2014

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" Montreaux-Gruyeres //
SchafFhausen: passeio em barco nas cataratas do Rio Reno.
• Assistência de viagem Travel Ace.

Suíça Espetacular

desde

1.530€
8 DIAS

Em apto duplo
Sup. Hab. Individual

1.530
410

Hotéis Previstos 
ou Similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 8 Dias: Genebra / Genebra

Genebra

Zermatt / Sion 
(região)    
Interlaken / 
Thun (região) 
Berna

Zurique

Holiday inn Thoiry (P)/ Crown
Plaza (P)/ NH Geneva Airport (P)
Tascherhof / Tasch (TS)/ 
Welcome Tasch  (TS)
Carlton Europe  / City Hotel
Oberland / Interlaken (TS)                
Ambassador Spa / Best  
Western Bristol / Baren (P)
Courtyard (P)/ Holiday Inn Zurich
Messe  (P) / Renaissance (P)

Berna

Zurich

Lucerna

Interlaken

Zermat

Montreux

Berna

Ginebra

*Viagem sujeita a condições especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Visitando: Londres / Cambridge / York / Durham / Jedburgh / Edimburgo / Glasgow / Belfast / Dublin / Clonmacnoise /
Athlone / Galway / Cork / Snowdonia /  Bristol / Stratford / Oxford / Londres.

sachs, passaremos por Stirling e Callander,
também visitaremos uma destilaria de whisky,
onde poderemos observar o processo de pro-
dução e degustar a famosa bebida nacional
escocesa. Finalmente, chegaremos a Glasgow,
a terceira maior cidade do Reino Unido, com
a famosa rua Buchanan que é renomada tanto
por sua arquitetura vitoriana como por suas
lojas. Visita panorâmica de Glasgow e saída
para Kilmarnock. Jantar e alojamento no
hotel.

4º DIA - QUA. - KILMARNOCK /
BELFAST / DUBLIN
Café da manhã. Saída de Kilmarnock para em-
barque em um barco para cruzar às águas Ir-
landesas até chegar a Belfast. A capital a
Irlanda do Norte. Faremos uma visita panorâ-
mica da cidade, conhecendo o passado para
entender o presente de Belfast. Passaremos
também pelos murais pintados e entendere-
mos as diferenças entre os bairros protestan-
tes e os bairros católicos. Descobriremos o
Titanic Quarter, onde visitaremos o impressio-
nante e novo Museu dedicado a relembrar a
história do Titanic e em seguida, tempo livre
para almoço não incluído. Prosseguiremos
para Dublin, passando pela montanhas do
Mourne. Chegaremos a Dublin pela tarde, Ca-
pital da Republica da Irlanda e faremos um
tour panorâmico da cidade. Visitaremos as
principais propriedades da cidade: a Aduana,
o Castelo De Dublin, o Parque Phoenix e des-
cobriremos porque as portas da cidade estão
pintadas de cores diferentes, passaremos tam-
bém pela Universidade de Trinity College e
pela Catedral Protestante de São Patricio. Alo-
jamento.

5º DIA – QUI. - DUBLIN / 
CLONMACNOISE / ATHLONE /
GALWAY
Café da manhã. Saída para o Oeste da Irlanda.
Visitaremos o Monastério de Clonmacnoise,
fundado por São Ciaran no séc. XIV, situado
frente ao Rio Shanon, passaremos por Ath-
lone, onde teremos tempo livre para almoçar
não incluído. Seguiremos até a cidade de Gal-
way “Cidades das Tribos”. Faremos um tour

1º DIA - DOM. - LONDRES / 
CAMBRIDGE / YORK / DURHAM
Saída de Londres pelo norte para a cidade uni-
versitária de Cambridge, onde faremos um
passeio a pé, poderemos admirar seus antigos
Colégios, mostra da mais bela arquitetura de
diferentes períodos. Continuação a cidade de
York, onde visitaremos sua esplendida cate-
dral, a maior do norte da Europa. Tempo livre
para realizar um pequeno passeio por suas
ruas mais atrativas. Chegaremos a Durham
para realizar uma breve visita a esta histórica
cidade. Conhecida por sua maravilhosa cate-
dral e também por seu castelo, os quais são
considerados Patrimônio Mundial pela
Unesco. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – SEG. -  DURHAM / 
JEBURGH / EDIMBURGO
Café da manhã. Saída para o norte e entrare-
mos na Escócia, chegando a Jedburgh, pe-
queno povoado. Tempo livre para almoço (não
incluído). Através das Terras Baixas da Escócia,
chegaremos a Edimburgo no meio da tarde e
faremos uma visita panorâmica desta ilustre
cidade. A capital da Escócia é conhecida por
sua famosa "Royal Mile", uma avenida que
comunica o Castelo de Edimburgo e o Palácio
de Holyrood que é a principal atração do cen-
tro antigo. Esta noite, possibilidade de parti-
cipar de um jantar escocês com folclore
típico (opcional). Alojamento.

Dia 3º (Terça) EDIMBURGO -
STIRLING / TROSSACHS / 
GLASGOW / KILMARNOCK
Café da manhã. Hoje teremos a manhã livre
em Edimburgo para visitar suas ruas e museus.
Saída para visitar o Parque Natural dos Tros-

Saídas 2014 panorâmico a pé para conhecer as ruas de
Galway, incluindo o arco da Espanha, a Igreja
Protestante e o Castelo de Lyunch, saberemos
também porque nasceram os famosos bubs ir-
landeses. Veremos a ultima catedral Católica,
construída na Irlanda em 1965. Galway possui
um odor especial. Tempo livre por sua conta
para conhecer seu pequeno centro comercial.
Jantar e alojamento.

6º DIA – SEX. - GALWAY / 
FALÉSIAS DE MOHER / LIMERICK
/ CORK
Depois do café da manhã. Saída do condado
de Galway com destino ao Sul para as Falésias
de Moher, antes cruzaremos O Burren, termo
gaélico que significa Terreno Rochoso, uma im-
portante extensão de terra calcária frente ao
Atlântico, lugar protegido pela ONU. Chegada
as falésias de Moher, experimentaremos o sen-
tido da liberdade, 200 metros de altura sobre
o nível do mar e 8 km de extensão. Teremos
uma hora para passear e admirar as Falésias
de Moher. Saída para Cork, passando pela ci-
dade de Limerick, onde teremos tempo livre
para passear por suas ruas e  almoçar (não in-
cluído). Continuação em rota até chegar ao
Condado de Cork. O Vale do Ouro. O Con-
dado, cujas terras tem uma riqueza especial, a
maior cevada cresce em Cork e a mais famosa
destilaria de Whisky se encontra na cidade.
Pela tarde, faremos um tour panorâmico da ci-
dade e passaremos pela Igreja  Santa Ana
Shandon, o relógio da maneira e a Catedral
Protestante de São Finbar. Cork como Veneza
é uma cidade construída sobre a água e onde
se encontra o importantíssimo Porto comer-
cial, um dos maiores do Mundo, depois de Sid-
ney e San Francisco. Alojamento.

7º DIA – SÁB. - CORK / ROCA DE
CASHEL / DUBLIN
Café da manhã. Tempo livre pela manhã em
Cork para passear pela cidade, antes de sair a
caminho a Dublin. Visitaremos a Rocha de
Cashel, Fortaleza do poder Real e Eclesiástico
durante um milênio a partir do séc. V, neste
lugar Oliverio Cromwell em 1647, termina
com a matança de 3000 pessoas. Almoço (não
incluído) em rota. Continuação a Dublin. À
tarde, chegada em Dublin e tempo livre para
desfrutar da cidade e fazer compras em terras
Irlandesas. Alojamento.

8º DIA – DOM. - DUBLIN /
CONWY / CHESTER / LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para a Inglaterra, porem
antes teremos que cruzar o Atlântico e visitar

parte da bela terra de Gales.  Passaremos pelo
povoado de Conwy e teremos tempo livre para
almoço (não incluído) . Depois do almoço con-
tinuação em rota até chegar a Chester, cidade
murada onde faremos um breve tour panorâ-
mico. Seguiremos até a cidade de Liverpool
berço dos Beatles. Visita panorâmica. Jantar e
alojamento.

9º DIA – SEG. - LIVERPOOL / RE-
GIÃO DOS COTSWOLDS / STRAT-
FORD / OXFORD / LONDRES
Café da manhã. Saída para Stratford-Upon-
Avon uma cidade encantadora as margens do
rio Avon e lugar do nascimento do dramaturgo
William Shakespeare. Breve visita panorâmica
e tempo libre para almoço (não incluído) Con-
tinuação através dos pitorescos povoados dos
Cotswolds até chegar a cidade universitária de
Oxford, onde realizaremos um breve percurso
a pé para admirar suas magníficas escolas.
Desde Oxford, seguiremos pra Londres, aonde
chegaremos até as 18h00.

Notas: 
• Para os tour “As Maravilhas da Inglaterra,
Escócia e Irlanda”, deve ser feita a reserva
de 1 noite em Londres, antes do dia da
saída. Os valores de noites extras publica-
das neste caderno não valem para estes
Tours. Consultem preços da noite extra.Nos
Hotéis abaixo.

• Informamos que este tour sai pela manhã
dos seguintes hotéis: Lancaster London,
Thistle Marble Arch, Melia White House,
Royal National e para comodidade do pas-
sageiro recomendamos reservarem um des-
tes, já que a saída de Londres é sempre
muito cedo.

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
21
12

A LONDRES: DOMINGOS
2014

O Tour Inclui
• 4 jantares.
• Café da manhã diário.
• Barco entre Escócia e a Irlanda.
• Barco entre Irlanda e Gales.
• Entradas na Catedral de York, destilaria de Whisky, Monastério de Clonmacnoise, As Falésias de Moher,
Museu do Titanic e parada para fotos exteriores da Rocka de Cashel.
• Hotéis previstos ou similares, conforme indicados.
• Assistência de viagem Travel Ace.
• O Tour Não Inclui: Maleteiros.

desde

1.770€
9 DIAS

Maio, Junho, Setembro
Sup. Hab. Individual
Julho
Sup. Hab. Individual
Agosto
Sup. Hab. Individual
Outubro
Sup. Hab. Individual

1.790
400

1.820
430

1.840
430

1.770
400

Hotéis Previstos 
ou Similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 9 Dias: Londres / Londres

Durham
Edimburgo 

Killmarnock
Dublin
Galway
Cork
Liverpool

Radisson Blu Durham
Express by Holiday / 
Jurys Inn Edimburgo
Park Caotel Killmarnock
Ballsbridge
Connacht
River Lee
Marriott Liverpool

LondresOxford

Glasgow
Edimburgo

YorkBelfast

Dublín
Moher

Snowdonia

As Maravilhas da Inglaterra,
Escócia e Irlanda

*Viagem sujeita a condições especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Visitando: Londres / Oxford / Liverpool / Glasgow / Chester / Stirling / Edimburgo.

Abril, Maio, Outubro
Sup. Hab. Individual
Junho, Setembro
Sup. Hab. Individual
Julho
Sup. Hab. Individual
Agosto
Sup. Hab. Individual

1.140
230

1.210
250

1.270
270

1.290
290

Hotéis Previstos 
ou Similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 7 Días: Londres / Londres

Hotel Thistle Marble Arch (PS) 
De 22/ABR a 22/JUN e de 19/SET a 31/OUT 2014
Em duplo por pessoa e noite
Sup. Hab. Individual
De 23/JUN a 20/JUL 2014
Em duplo por pessoa e noite
Sup. Hab. Individual
De 21/JUL a 18/SET 2014
Em duplo por pessoa e noite
Sup. Hab. Individual

Hotel Melia White House (P) 
De 01/ABR a 27/JUL e de 08/SET a 31/OUT 2014
Em duplo por pessoa e noite
Sup. Hab. Individual
De 28/JUL a 07/SET 2014
Em duplo por pessoa e noite
Sup. Hab. Individual

Hotel Royal National (T) 
De 18/ABR a 31/OUT 2014
Em duplo por pessoa e noite
Sup. Hab. Individual

250
250

300
290

310
300

195
195

140
140

90
70

Traslado Aeroporto Hotel ou vice-versa
Aeroporto de GATWICK, 
por pessoa e trajeto
Aeroporto de HEATHROW, 
por pessoa e trajeto

85

70

VISITA A CIDADE
Introdução a Londres:
Westminster e Palácio de Buckingham
Preço por pessoa 55

Suplemento
Diária Extra em Londres

Este tour tem saída de Londres
dos seguintes hotéis:

Royal National: 07h15 / Melia White House: 07h35 / 
Thistle Marble Arch: 07h55 / Lancaster London: 08h15

Obs.: Poderá haver eventual atraso na chegada do ônibus devido a
trânsito ou outros imprevistos. No entanto pedimos pontualidade.

Válido para noites no início ou final do tour.
Também válidos para o tour de 

“Maravilhas de Inglaterra, Escócia e Irlanda” (pag 310)

Liverpool
Manchester*
Glasgow

Highlands

Edimburgo
Harrogate

Marriott Liverpool City Centre
Renaissance Manchester
Holiday Inn Expess Glasgow /
Jurys Inn
Academy Aviemore / Craiglynne
Grantown / Nethybride / Eight Acres
Express by Holiday Inn 
Cedar Court 

2º DIA - SEG. - LIVERPOOL / DIS-
TRITO DOS LAGOS / GRETNA
GREEN / GLASGOW
Café da manhã. Saída para o norte com
destino ao Distrito dos Lagos, lugar de ins-
piração de poetas e escritores ingleses.
Nosso percurso nos leva junto ao Lago
Grasmere  e em seguida para a fronteira da
Escócia, chegando a Gretna Green. Tempo
livre para almoço (não incluído). Já na Es-
cócia, continuação até Glasgow, com a fa-
mosa rua Buchanan que é renomada tanto
por sua arquitetura vitoriana como por suas
lojas. Alojamento no hotel.

3º DIA - TER. - GLASGOW  / LOCH
LOMOND / FORT WILLIAM /
LAGO NESS / INVERNESS / HIGH-
LANDS
Café da manhã. Saída de Glasgow em dire-
ção a Loch Lomond, seguiremos bordeando
suas belas margens entraremos nas Terras
Altas da Escócia e poderemos conhecer seus
famosos clãs. Através da Crianlarich, chega-
remos a Fort William. Tempo livre para al-
moçar (não incluído). Continuação para o
Fort Augustus, onde poderemos conhecer
seu famoso monstro. Saída pelas margens
do Lago, chegaremos a Inverness, visita pa-
norâmica. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA - QUA. - HIGHLANDS / PI-
TLOCHRY / STIRLING / EDIMBURGO
Café da manhã. Saída para Pitlochry, onde

visitaremos uma destilaria de whisky e te-
remos a oportunidade de conhecer o cen-
tenário método de fabricação,
degustaremos esta  famosa bebida nacio-
nal escocesa. Continuação para Callander
e Stirling. Visitaremos  o Castelo de Stirling,
situado sobre um promontório rochoso com
impressionantes visitas. Tempo livre para al-
moço (não incluído). Continuação para
Edimburgo, onde faremos uma visita pano-
râmica antes de chegar no hotel. esta noite
possibilidade de participar de um jantar es-
cocês com folclore tipico escoces (opcional).
Alojamento.

5º DIA - QUI. - EDIMBURGO
Café da manhã. Dia livre para passear pela
cidade, entre suas atrações principais en-
contram se, o Palácio de Holyrood, a Ca-
tedral de St. Giles, a Galeria Nacional da
Escócia e oYate Real Britannia. Poderemos
conhecer por conta o Castelo de Edim-
burgo. Edimburgo é a segunda cidade
mais visitada do Reino Unido, também é
sede do parlamento escocês desde sua
chegada em 1999, vale a pena visitar seu
espaço verde nos jardins de Princes Street.
Alojamento.

6º DIA - SEX. - EDIMBURGO /
JEDBURGH / DURHAM / YORK /
HARROGATE
Café da manhã. Saída para o sul através
das paisagens das Terras Baixas, chegare-

mos a Jedburg, onde veremos os restos de
sua abadia beneditina. Nossa rota continua
para a Histórica cidade de Durham, domi-
nada por sua magnifica catedral. Tempo
livre para almoço (não incluído). Prossegui-
remos para York, bela cidade de origem ro-
mana com uma ampla história ligada a
viking e saxões. Em York, visitaremos a
maior catedral do Norte da Europa. Jantar
e alojamento no hotel.

7º DIA - SÁB. - HARROGATE /
CAMBRIDGE / LONDRES
Café da manhã. No ultima dia de viagem,
nossa rota nos conduz através de Newark
para a encantadora cidade universitária
de Cambridge, com sua beleza e riqueza
arquitetônica. Tempo livre para almoço
(não incluído) e para um passeio a pé,
saída de Cambridge para Londres, com
chegada ás 18h00 e... FIM DE NOSSOS
SERVIÇOS.

1º DIA - DOM. - LONDRES / OX-
FORD / STRATFORD / CHESTER /
LIVERPOOL
Saída de Londres para o noroeste com des-
tino a cidade universitária de Oxford, onde
realizaremos um breve percurso a pé para
admirar seus magníficos colégios. De Ox-
ford, seguiremos para Stratford-upon-
Avon, uma cidade encantadora as margns
do rio Avon e lugar de nascimento do  dra-
maturgo William Shakespeare. Nesta bela
localidade, faremos  uma visita panorâmica
com parada para fotos exteriores da Casa
de Shakespeare. Tempo livre para almoçar
(não incluído). Continuação ao norte até
chegar  na cidade amuralhada de Chester
para um passeio a pé pela região. Saída
para Liverpool, berço do mais famoso grupo
pop: os Beatles. Liverpool, também é lugar
de um dos maiores portos da Inglaterra. Vi-
sita panorâmica. Jantar e alojamento no
hotel.
*Em at saidas de Setembro e Outubro alo-
jamento em Manchester.*

Salidas 2014

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

20
04, 18
08, 15, 29
06, 13, 20, 27
03, 17, 24
07*, 21*
05*

* Nestas saídas a noite será em Manchester

A LONDRES: DOMINGOS
2014

O Tour Inclui:
• 3 jantares.
• Café da manhã diário.
• Alojamento em hotéis previstos ou similares, conforme indicados.
• Entradas a um Colégio de Oxford, Ruínas do Castelo de Urquhart, destilaria de whisky, Castelo de Stirling, 
Castelo de Edimburgo, Catedral de York e parada para fotos exteriores da Casa de Shakespeare.
• Assistência de viagem Travel Ace.

desde

1.210€
7 DIAS

LondresOxford

Liverpool

Glasgow
Edimburgo

York

Londres

Grande Tour Inglaterra - Escócia

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

Cork

Galway

Kerry

Mullingar
Kylemore

Visitando: Dublin, Middleton, Cork, Kerry, Falésssias de Moher, Galway, Connemara, Abadia de Kylemore, Mullingar.

para sua estada nesta maravilhosa cidade.
Pela tarde, teremos tempo livre para explo-
rar a cidade com possibilidade de um pas-
seio pelo Temple Bar  e alguns pubs e
restaurantes típicos que oferece a cidade
de Dublin. Alojamento.

3º DIA - TER. - DUBBLIN / KIL-
KENNY / KERRY
Café da manhã. Saída a Kilkenny, conhecida
como a cidade do mármore. Cidade medie-
val com belos edifícios restaurados e  histó-
ricos, lojas contemporâneas, galerias de
desenho e restaurantes.  Depois da visita pa-
norâmica a pé da cidade, visitaremos o Cas-
telo de Kilkenny. É um dos edifícios  mais
característicos da Irlanda, reformado du-
rante a época Victoriana, se encontra rode-
ado de grandes parques, foi a sede principal
da família Butler, Marqueses e Duques de
Ormonde.  Devido ao amplo trabalho de res-
tauração da parte central, hoje em dia inclui
uma biblioteca, um salão e ambientes de-
corados no esplendor dos anos de 1830 e
também conta com uma grande galeria. Se-
guiremos em direção ao condado de Kerry
para passar a noite. Jantar e alojamento.

4º DIA - QUA. - “O ANEL DE
KERRY”
Café da manhã. Saída para um passeio
em uma das aréas mais belas da Irlanda.
Todos os poetas, pintores, escritores e
músicos transmitem a beleza deste lugar.
As montanhas, os vales e lagos se mes-
clam nesta paisagem esplendorosa. Um
dia encantador, incluindo um passeio ao
longo da acidentada costa da Península
Iveragh e através das aldeias Killorglin,
Cahirciveen, Waterville e o povoado de

1º DIA - DOM. - DUBLIN / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Restante
do dia livre. Alojamento.

2º DIA  - SEG. - DUBLIN 
Café da manhã hotel. Percurso turístico
pela cidade de Dublin, cuja história se volta
na época dos vikings, traços deste passado
histórico são ainda visíveis nas ruas do cen-
tro antigo. Esta cidade milenar, encontra-
mos maravilhosas Catedrais e igrejas,
Galerias de Arte, museus e edifícios históri-
cos, assim como por suas esplendidas Pra-
ças Georgianas e jardins públicos que
poderemos desfrutar durante todo o per-
curso. Continuação com a vista do Trinity
College, fundado em 1952 por Isabel I, pos-
sui uma antiga biblioteca com mais de vinte
mil manuscritos que nos fazem surpreender
por seu esplendor. Na  biblioteca se exibe
o famoso libro de Kells, manuscrito do séc
IX e obra dos monges do monas de St. Co-
lumba, na ilha de Iona, norte da Escócia.
Este livro nos fascina por sua bela orna-
mentação e nos servirá como introdução
aos princípios da arte cristã Irlandesa. Visita
também a Guiness Storehouse, lugar onde
poderemos degustar a mundialmente fa-
mosa cerveja negra, será um bom começo

Salidas 2014 idioma irlandês Sneem. Chegaremos em
Glenbeigh, justamente no exterior de Ki-
llorgan, onde visitaremos o museu “Kerry
Bog Village”. Aqui desfrutaremos de um
retrocesso no tempo, até o começo do
séc. XVIII para reviver a forma de vida
daquele tempo, continuaremos com uma
parada aos jardins da casa Muckross.
Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA - QUI. - KERRY / FALÉ-
SIAS DE MOHER / GALWAY
Café da manhã.  Saída para embarcar no
ferry para cruzar o rio Shannon o mais
longo da Irlanda. Chegaremos nas falé-
sias de Moher, uma série de impressio-
nantes falésias que se elevam  a uma
altura de até 700 pés, sobre o mar com
uma extensão de 5 milhas ao longo da
costa. Atravessaremos uma area cha-
mada “Burren” conhecida como o “de-
serto rochoso”. Saída para Ardrahan e
visita da fazenda Rathbaun, onde desfru-
taremos do chá, bolo e da fazenda. Con-
tinuação a galway. Jantar e alojamento.

6º DIA - SEX. - GALWAY / CON-
NEMARA / ABADIA DE KYLE-
MORE / GALWAY
Café da manhã. Saída para breve passeio
pela cidade, conhecida como “A Cidade das
Tribos” em honra das 14 famílias ancestrais
mais celebres desta região. Continuaremos
na inóspita região de Connemara, famosa
pela inalteravel beleza de seus lagos e mon-
tanhas. Prosseguiremos pelo vilarejo de
Oughterard, porta de entrada na região de

Connemara e visita a bonita cidade de Clif-
den, situada na ladeira da montanha. Con-
tinuamos mais tarde até a magnifica  Abadia
de Kylemore, uma preciosa mansão no cora-
ção da Connemara, construida junto ao lago
Pollacapul e cercada por montanhas. Re-
gresso a Galway. Jantar e alojamento.

7º DIA - SAB. - GALWAY /
CLONMACNOISE/ KIBEGGAN /
DUBLIN 
Café da manhã. Pela manhã saída para
Dublin. Parada e visita ao sítio monástico
de Clonmacnoise. É um dos primeiros e
mais magnifícos assentamentos cristão.
Foi fundada por São Ciarán em meados do
século VI nas margens do Rio Shannon, o
rio mais largo da Irlanda. No meio de um
extraordinário acampamento inclui as rui-
nas de uma catedral, sete igrejas (das ida-
des 10 e 13), duas torres redondas, três
cruzes celtas e a maior coleção de pedras
cristãs da Europa Ocidental. Em 1979, o
Papa João Paulo II celebrou uma missa
neste lugar. Continuando de volta para
Dublin visitaremos Kilbeggan uma famosa
destilaria de whisky. Kilbeggan Distillery
foi construída em 1757. Acredita-se que a
destilaria (com licença autorizada) seja a
mais velha, com quase 200 anos, até que
se encerrou em 1954. Veremos o processo
de elaboração da destilação tripla do
whisky irlandês, desde a moagem dos
grãos a embalagem final. Ver como fun-
ciona a roda de água do século XIX. Olhar
atentamente os tanques de fermentação
de 9 metros de altura. Quando finalizar o
tour, teremos a possibilidade de degustar
o famoso Whisky Irlandês de Kilbeggan.
Chegada a Dublin. Jantar. Alojamento.

8º – DIA -  DOM. - DUBLIN
Café da manhã e na hora apropriada,
traslado ao aeroporto para embarque em
voo de regresso e... FIM DE NOSSOS
SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deveão
ser desocupados as 10h.

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

13
18
22
06, 13*, 20, 27
03*, 10, 17, 24
07, 14

A DUBLIN: DOMINGOS
2014

O Tour Inclui
• Traslado de chegada e saida.
• Alojamento e café da manha buffet em hotéis de categoria superior.
• 4 jantares nos hotéis.
• Transporte em onibus e guia acompanhante durante todo o circuito.
• Visitas: Trinity College, Guinnes Stotehouse, Castelo de Kilkenn,  Kerry Bog Village, Smoked
Salmon Center, Clifis of Moher (estacionamento e Centro de visitantes Atlantic Edge), Rath-
baum Farm (incluindo chá e  bolos), abadia de Kylemore, Clonmacnoise, destilaria de whisky
Kilbeggan.
• Assistencia e seguro Travel Ace.

NOTA: O programa pode ser realizado no sentido inverso e alterar o local de alojamento devido a semana
dos cavalos, porém o conteúdo dos programas de visitas e entradas serão sempre respeitados.

Sabores da Irlanda

desde

1.120€
8 DIAS

13 Abril
Maio e Setembro
Junho, Julho e Agosto
Sup. Hab. Individual

1.120
1.150
1.180

340

Hotéis Previstos 
ou Similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 8 Dias: Dublin / Dublin

Dublin
Kerry

Galway
Dublin

Burlington / Gresham
Carlton Hotel Tralle / 
Ballygarry House
Clayton at Ballybrit / Menlo Park
Ballsbridge Htl/  Aishling

Saidas * operam em sentido inverso.

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

Visitando: Zagreb – Liubliana - Opatija – Zadar – Trogir – Split  - Dubrovnik – Pocitelj - Medjugorje  Mostar – Plitvice - Zagreb.

Zadar com guia local. A cidade foi o centro
administrativo da Dalmacia Bizantina que
alcançou fama em toda a Europa no séc.
XVIII, pois produzia licor Maraschino que
servia em todas as mesas dos reis, czares e
chefes de estados na época. Continuação
a Trogir, uma pequena cidade situada em
uma ilhota com numerosos vestígios da
Idade Média. Tempo livre na cidade. Jantar
e alojamento na região de Trogir-Split.

4º DIA - QUA. - SPLIT / DUBROV-
NIK
Café da manhã. Visita de Split, a capital da
Dalmacia com guia local incluindo entrada
ao Palácio Diocleciano. Almoço*(incluído
no suplemento de pensão completa).
Tempo livre em Split. Pela tarde continua-
ção a Dubrovnik. Jantar e alojamento na
região de Dubrovnik.

5º DIA - QUI. - DUBROVNIK
Café da manhã. Visita da cidade de Dubrov-
nik com guia local, a "Pérola  do Adriático",
também declarada pela UNESCO Patrimô-
nio da Humanidade, incluindo; a Catedral,
o Palácio Knezev Dvor, a farmácia mais an
tiga do mundo. Almoço*(incluindo no su-
plemento de pensão completa). Restante
do dia livre para subir as muralhas que ro-
deiam a cidade (entrada não incluída) e
passear pela cidade de Dubrovnik. Jantar e
alojamento na região de Dubrovnik.

6º DIA - SEX. - DUBROVNIK / PO-
CITELJ / MEDJUGORJE / MOSTAR 
Depois do café da manhã. Saída para Bos-
nia-Herzegovina. Parada no povoado turco
mais pitoresco de Pocitelj e em em Medju-
gorje, lugar popular de peregrinação. Con-

1º DIA - DOM. - ZAGREB / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Jantar e alo-
jamento.

2º DIA - SEG. - ZAGREB / LIU-
BLIANA / OPATIJA
Café da manhã no hotel. Saída para visita
panorâmica da capital da croácia. Zagreb
tem várias igrejas e belos palácios góticos
e barrocos, entre os quais destacam a ca-
tedral de São Estevão, a igreja de São Mar-
cos e o convento de Santa Clara, sede do
Museu da cidade. Saída para o estado vi-
zinho da Eslovênia e chegada a Liubliana.
Almoço (incluído no suplemento de pen-
são completa). Tarde dedicada a visita da
cidade com guia local em que destacamos
o centro antigo, a Prefeitura, a Fonte de
Robba, as Três Pontes, a Universidade e o
Centro Cultural. Continuação a região cro-
ata de Opatija-Rijeka. Jantar e alojamento.

3º DIA - TER. - OPATIJA / ZADAR
/ TROGIR / SPLIT
Café da manhã. Saída para Zadar, seguindo
a costa da Bahia de Kvarner, onde se en-
contra uma das maiores ilhas da Croácia,
Krk. Breve parada na população de Senj.
Almoço (incluído no suplemento de pen-
são completa). Continuação da visita em

Saídas 2014 tinuação a cidade de Mostar. Almoço*(in-
cluído no suplemento de pensão com-
pleta). Visita guida da cidade,  na qual se
encontra localizada entre duas culturas:
Oriente e Oeste, com becos, mercados e a
Ponte Antiga (Stari Most), recém construída
pela UNESCO, na qual, foi destruída du-
rante a guerra em 1993. Jantar e aloja-
mento na região de Mostar.

Para os passageiros terminando o
tour de 6 dias em Dubrovnik: Café
da manhã. Na hora apropriada traslado
ao aeroporto para embarque no voo de
regresso e... FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

7º DIA - SÁB. - MOSTAR / PLIT-

VICE  / ZAGREB
Café da manhã. Saída para Plitvice, onde
chegaremos ao meio dia. Almoço (incluído
suplemento de pensão completa). Tarde
dedicada a visita do parque nacional, onde
os dezesseis lagos estão interligados por 92
cachoeiras e cascatas. Passeio pelas trilhas
rodeadas de lagos e cachoeiras a travessia
é em barco pelo Lago de Kozjak. Regresso
até a saída do parque. Continuação a Za-
greb. Jantar e alojamento em Zagreb.

8º DIA - DOM. - ZAGREB
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado ao aeroporto para embarque no voo
de regresso e... FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

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

A ZAGREB: DOMINGOS
2014

O Tour Inclui
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto (traslado desde a estação de trem ou em outros dias diferente
da data de saída do tour haverá um suplemento).
• Alojamento e café da manhã em hotéis de categoria primeira ou categoria turista superior.
• 5  ou 7 jantares conforme  itinerário de 6  ou 8 dias.
• 4 ou 6 almoços conforme  o itinerário de 6 ou 8 dias.
• Transporte em ônibus de turismo (padrão europeu).
• Guia acompanhante (idioma espanhol) durante todo o percurso.
• Visitas em Zagreb, Liubliana, Zadar, Split, Dubrovnik e Mostar.
• Entradas: Lagos de Plitvice, Parque nacional, passeio em barco// Split: Palácio de Diocleciano // Du-
brovnik:  catedral,  palácio Knezev Dvor,  farmácia antiga // Mostar: Casa Muçulmana, Mesquita.
• Assistência de viagem Travel Ace.

Croácia e Bósnia 
Herzegóvina Espetacular

desde

695€
6 e 8 DIAS

Abril e Maio
Junho e Setembro
Julho e Agosto
Outubro 
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa

695
820
880
720
250
90

Hotéis Previstos 
ou Similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 6 Dias - Zagreb / Dubrovnik

Abril
Maio e Outubro
Junho e Setembro
Julho e Agosto
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa

940
995

1.095
1.125

350
130

Tour 8 Dias - Zagreb / Zagreb

Zagreb

Opatija Rijeka

Sibenik-Spit

Dubrovnik

Região de 
Mostar

International (P) / Arcotel 
Aleggra (P) / Four Points by 
Sheraton (P)
Jadran Hoteli / Rijeka (TS) / 
Milenij Hoteli / Opatija (P) / 
Liburnija Hoteli - Opatija (TS)
Dalmina-Split (P) / Katarina - 
Dugopolje (P)/ President-Split
Solin (P) / Solari-Sibenik
Maestral – Hoteles/ Dubrovnick
(TS) /Babin Kuk- Dubrovnik (P) /
Ivka (TS)/ Lero (TS)
Ero  (P) / Bristol (P) / 
City Hotel (P)

Dubrovnik

Zagreb

Ljubljana

Mostar
Plitvice

Split

Trogir

Zadar

Opatija

Medjugorje

*Viagem sujeita a condições especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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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 reali-
zar 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 po-
deremos desfrutar do baile e música. Alo-
jamento em cabines exteriores.

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-

1º DIA – TER. – COPENHAGUE
Chegada individual em seu hotel em Co-
penhague. Encontro com o guia acompan-
hante 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

O Tour Inclui

Saídas 2014 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 / BALES-
TRAND
Café da manhã buffet. Saída a Jostedal
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/ ESTO-
COLMO 
Café da manha buffet. Saída para a fronteira

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

A COPENHAGUE: TERÇAS
2014

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

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

A ESTOCOLMO: QUARTAS
2014

Todas as saídas
Sup. Hab. Individual

2.290
930

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 11 Dias: Só Escandinávia
Do dia 01 em Copenhague até o dia 11 em Estocolmo

Maio 14 / Junho 25
Sup. Hab. Individual
Resto das saídas
Sup. Hab. Individual

2.620
1.040
2.490

920

Tour 13 Dias: Estocolmo / Bálticos / Rússia
Do dia 09 em Estocolmo até o día 21 em Moscou

Todas as saídas
Sup. Hab. Individual

2.870
1.110

Tour 15 Dias: Escandinávia / Bálticos
Do dia 01 em Copenhague até o día 15 em Helsinki

Maio 06 / Junho 17
Sup. Hab. Individual
Resto das saídas
Sup. Hab. Individual

4.480
1.750
4.350
1.620

Tour 21 Dias: Completo
Do dia 01 em Copenhague até o día 21 em Moscou

• Alojamento nos hotéis mencionados ou similares com café buffet.

• 1 noite a bordo do DFDS em cabines externas com café buffet.

• 1 noite a bordo do cruzeiro Tallink em cabines externas com café buffet.

• 3 jantares (1 DFDS, 1 no hotel de Balestrand e 1 no cruzeiro Tallink) - Tour de 15 ou 21 dias.

• 2 jantares (1 DFDS e 1 no hotel de Balestrand) - Tour de 11 dias.

• 1 jantar no cruzeiro Tallink - Tour 13 dias.

• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o itinerário.

• Visitas panorâmicas nas capitais com guias locais em espanhol.

• Trem de alta velocidade Helsink / San Petersburgo classe turista - Tour de 13 ou 21 dias.

• Trem de alta velocidade San Petersburgo / Moscou classe turista - Tour de 13 ou 21 dias.

• Maleteiros nos hotéis e portos (exceto na chegada em Copenhague e saída de Estocolmo) - 1

mala por pessoa.

• Assistência Travel Ace.

Não incluem traslados de chega en Copenhague e Estocolmo ni e saida en Esto-
colmo e Helsinki.

Copenhague

Escandinávia Espetacular    
Visitando: Copenhague - Oslo - Bergen – Fiordes - Balestrand – Hamar -  Estocolmo – Tallin – Riga – Helsinki -  San Petersburgo e Moscou.

Extensões:
Países Bálticos e Rússia

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

Estocolmo

Bergen

Helsinki

Lillehammer

Copenhague

Hamar

Karlstad

Balestrand

San 
Petersburgo

Moscú

desde

2.290€
11,13, 15 e 21 DIAS

com a Suécia para chegar à excitante cidade
de Karlstad, situada entre o lendário lago
Vänern eo Klarälven foz do rio. Continua-
mos na região dos lagos para chegar a Es-
tocolmo. Alojamento
Para os passageiros iniciando o
tour de 13 dias em Estolcolmo:
Café da mahã buffet e dia livre. Aloja-
mento. Não inclue o transfer da chegada.

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. - ESTOLCOLMO/
TALLINK CRUISE/ RIGA
Café da manhã buffet. Manhã livre. A tarde
transfer até o porto para tomarmos cruzeiro
TALLINK com destino a Riga. Durante  a tra-
vessia poderemos disfrutar do arquipélago
sueco que conta com mais de 24.000 ilhas.
Jantar buffet a bordo com bebidas incluidas
e alojamento em cabines exteriores.

Para os passageiros com a opção
de 11 Dias Terminando em Estol-
colmo: Café da manhã e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS. (Não inclui o
traslado de saída).

12º DIA – SAB. -  RIGA
Café da manhã buffet a bordo. Chegada em
Riga e visita com guia da capital da Letonia.
Visitaremos entre outros, a parte antiga da
cidade com a cidade medieval e suas empe-
dradas e pitorescas ruas, onde predomina o
Domo da catedral luterana, as antigas resi-
dencias dos comerciantes, a porta dos Sue-
cos, os edificios de estilo Liberty, Tarde livre
para seguir explorando a cidade, Alojamento.

13º DIA – RIGA/ TALLIN
Café da manhã buffet. Saida para Estonia,
passando pela rota litoral com parada em

Parnu, famoso centro turístico. A tarde che-
gada em Tallin. Visita da capital da Estonia
com sua encantadora Cidade Medieval onde
se sobressai o Castelo de Toompea, a Cate-
dral de Alexandre Nevsky, a Igreja do Domo,
a praça do Mirador e a Praça da Camara Mu-
nicipal. Jantar opcional medieval no restau-
rante Olde Hansa. Alojamento.

14º DIA – TALLIN/ HELSINKI
Café da manhã buffet. Transfer ao porto
para travessia de duas horas à Helsinki.
Chegada e visita panoramica da capital da
Finlandia, também conhecida como “a ci-
dade branca do norte”. Durante a visita
passaremos pela Catedral ortodoxa de Us-
penski, a Praça do Senado, a Igreja Tempe-
liaukkio, igreja luterana de planta circular
escavada na rocha cuja cúpula tem forma
de uma gigantesca espiral fios de cobre, e
o parque com o monumento a Sibelius, o
mercado do porto e a rua Esplanaadii. Tarde
livre. Alojamento. 

15º DIA – HELSINKI/ SAN PE-
TERSBURGO
Café da manhã buffet. Na hora apropriada
traslado a estação de trem de Helsinki para
pegarmos o trem de alta velocidade Allegro
até San Petersburgo.  

Para os passageiros com a opção
de 15 dias terminando en Hel-
sinki: Café da manhã e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS. (Não inclui o
traslado de saída).

16º DIA - QUA. - SAN PETERS-
BURGO
Café da manhã buffet. Pela manhã visita
Museu Hermitage, um dos museus mais im-
portantes do mundo e visitado por quase 3
milhões de pessoas a cada ano e que conta,
além das próprias instalações, com uma co-
leção riquíssima de peças de arte e cultura
mundiais. Tarde livre ou possibilidade de par-
ticipar de uma visita opcional ao Palácio Pe-
terouf, que possui um conjunto de palácios
e parques dos mais refinados e elegantes do
mundo. Alojamento

17º DIA - QUI. SAN PETERS-
BURGO
Café da manhã buffet. Dia livre com possi-
libidade de participar de uma excursão op-
cional ao Palácio de Catarina com suas
famosas salas de Ambar ou bem participar
de um show folclórico no Palácio Niko-
laevsky.

18º DIA - SEX. SAN PETERS-
BURGO / MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre. Na hora
indicada traslado a estação ferroviária e
saída em trem de alta velocidade com des-
tino a Moscou. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

19º DIA - SAB. - MOSCOU
Café da manhã buffet. Destacamos aqui a
visita do dia. Se trata de visitar o Kremlin,
que inclui a entrada tanto nas próprias

instalações do recinto como também a
suas belas catedrais. Depois, visitaremos o
famoso metrô de Moscou, terminando no
hotel. Tarde livre. A noite oferecemos a
possibilidade de participar de um espetá-
culo no antigo circo russo (opcional). Alo-
jamento.

20º DIA - DOM. - MOSCOU
Café da manhã buffet. Dia livre a disposi-
ção para fazer um passeio por conta pró-
pria. Sugerimos visitar a Galeria Tretyakov.
Alojamento.

21º DIA - SEG. - MOSCOU
Café da manhã buffet. Na hora indicada
traslado ao aeroporto.
Os apartamentos deverão ser desocupados
até as 11hs.

Copenhague
DFDS
Oslo
Bergen

Balestrand
Hamar
Estocolmo

Crucero Tallink
Riga
Tallin
Helsinki
San Petersburgo
Moscou 

Radisson Blu Scandinavia 
Cabinas exteriores
Radisson Blu Scandinavia
Clarion Admiral / Radisson Blu
Norge
Kvikne´s
Scandic Hamar
Clarion Stockholm / Courtyard
Marriott
Cabinas exteriors
Radisson Blu Daugava
Sokos Viru
Scandic Grand Marina
Sokos Olimpia
Holiday Inn Sokolniki

Hotéis Previstos
ou similares

Categoría Superior 4*

Riga Moscú
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Oslo

Bergen

Bergen

Oslo

Visitando: Oslo / Telemark / Lysefjord / Stavanger / Bergen / Fiorde dos Sonhos / Balestrand / Briksdal / Geirangerfjord / Vinstra.

5º DIA – SAB. -  BERGEN/ FIORDE
DOS SONHOS/ BALESTRAND
Café da manhã no hotel, visita panorâmica
de Bergen, com um guia local para ver os
lugares mais emblemáticos da cidade, in-
cluindo o famoso mercado de peixe e do
bairro Hanseática, Heritage (UNESCO).
Vamos tomar uma balsa de Hella para
Dragsvik e continuar a Balestrand. Jantar e
alojamento Kviknes.

6º DIA – DOM. - BALESTRAND/
BRIKSDAL/ GEIRANGERFJORD/
VINSTRA
Café da manhã no hotel, sair em direcção
a Hellsylt, onde tomamos o ferry para
Fiorde de Geiranger. No caminho paramos
para admirar a Briksdal geleira e possibili-
dade de passeio opcional para subir na ge-
leira. Continuamos até Geirager e depois
seguimos em direção Vinstra. Parada para
admirar uma das mais famosas igrejas de
madeira da Noruega - a igreja de Lom. Jan-
tar e alojamento no hotel.

7º DIA – SEG. - VINSTRA/ OSLO
Café da manhã no hotel, saida  para atra-
vessar Lillehammer famosa cidade que se-
diou os Jogos Olímpicos de 1992 e, depois,
para Oslo. Almoço livre. Jantar e alojamento
no hotel. 

8º DIA – TER. - OSLO
Café da manhã no hotel. Traslado de saída
do hotel ao aeroporto será em dois horários
às 11h00 e  às 15h00.

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

1º DIA – TER. - OSLO / CHEGADA
Recepção no aeroporto de Oslo pelo nosso
guia. O traslado de chegada será realizado
em dois horários às 12h00 e às 17h00. 

2º DIA – QUA. - OSLO/ TELE-
MARK
Café da manhã no hotel tour, incluindo o
Parque Frogner Oslo com a escultura de Vi-
geland, passaremos em frente a Prefeitura,
o Palácio Real, e da ópera moderna. Em
Bygdoy Península visitaremos o Museu do
Navio Viking com três navios originais mais
de mil anos de idade. Partida para Tele-
mark. Telemark é conhecido principalmente
por ser uma província cultural, com as suas
aldeias tradicionais, museus, igrejas e do
Canal Telemark. Jantar e alojamento no
hotel.

3º DIA – QUI. - TELEMARK/
LYSEFJORD/ STAVANGER
Café da manhã no hotel e saída para Lyse-
botn, onde tomamos um mini-cruzeiro de
Lauvik, o Lysefjord, para admirar o famoso
púlpito. Pernoite no Hotel..

4º DIA – SEX. - STAVANGER/
BERGEN
Café da manhã no hotel, neste dia vamos
tomar uma balsa de Mortavika até Årsvå-
gen depois outra de Sandvikvåg até Halh-
jem. Chegada em Bergen. Tempo livre.
Pernoite no hotel.

Saídas 2014

Julho
Agosto

22
05, 12, 19

A OSLO: TERÇAS
2014

O Tour Inclui
• Traslado de chegada e saída nos dois horários determinados. (1º e 8º dia).
• Transporte em ônibus privado do 2º ao 7º dia.
• 7 noites de alojamento em hotéis com café da manhã escandinavo.
• 4 jantares no hotéis.
• Guia acompanhante, idioma espanhol, durante todo o percurso.
• Visitas panorâmicas das capitais com guias locais, idioma espanhol.
• Cruzeiro Hellesylt - Geiranger.
• Ferry Mortavika / Arsvagen; Sandvikvag / Halhjem; Hella / Dragsvik
• Minicruzeiro por Lysebotn-Lauvik (Lysefjord)
• Entrada ao Museu Viking em Oslo.
• Assistência de viagem Travel Ace.

Noruega: Os 3 Fiordes

desde

1.450€
8 DIAS

Temporada Única
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão (3 Jantares)
Sup. 5 Almoços

1.450
490
170
235

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Tour 8 dias: Oslo / Oslo

Oslo
Telemark
Stavanger
Bergen
Balestrand
Vinstra
Oslo

Thon Europa
Quality Straand Resort
Comfort Square
Comfort Holberg
Kvikness
Fefor
Thon Oslo Airport

Oslo
Bergen

Balestrand Lillehammer

Geiranger

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

Visitando: Rovaniemi / Muonio / Alta / Cabo Norte / Honningsvåg / Ivalo / Rovaniemi.

mundo onde se pode visitar e até mesmo
se juntar ao exclusivo Clube Urso Polar.
Continue a onningsvåg na  ilha de Mage-
roya.  Jantar e alojamento no hotel. Excur-
são à noite para o Cabo Norte, situada a
307 metros acima do nível do mar, onde
você tem vistas espetaculares do Oceano
Ártico. Entrada para Cabo Norte Hall para
ver o sol da meia-noite (saídas 02 e 22 de
julho).

5º DIA - HONNINGSVÅG - IVALO 
Café da manhã no hotel. Saída para a fron-
teira com a Finlândia através de paisagens
tundra. Uma vez em  Inari visitaremos o
Museu Sami , museu ao ar livre do povo
Lapón, para conhecer a vida e  cultura deste
povo e da importância de seus rebanhos de
renas. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA - IVALO - ROVANIEMI
Café da manhã no hotel. Continuação da
viagem pelos grandes bosques da Finlandia
e regresso  a Rovaniemi. Jantar e Aloja-
mento no hotel.

7º DIA - ROVANIEMI
Café da manhã no hotel.Fim dos nossos
serviços.

1º DIA - ROVANIEMI
Chegada individual ao hotel.
Alojamento.Não inclui o traslado.

2º DIA - ROVANIEMI - MUONIO
Café da manhã no hotel. Encontro com o
guia e passeio de Rovaniemi, capital da La-
pónia finlandesa, onde visita a Aldeia do
Papai Noel, localizada no Círculo Ártico.
Continue a Muonio onde visitaremos uma
fazenda de cães Husky. Jantar e alojamento
no hotel.

3º DIA - MUONIO - ALTA
Café da manhã no hotel e saída para a
fronteira Noruega e depois continuação
até Alta, apreciando a viagem da paisa-
gem ártica, paisagem única e rica em con-
trastes. Tour de Alta com entrada no
museu de pinturas rupestres, nomeado Pa-
trimónio Mundial pela UNESCO. As obras
oferecem aos visitantes uma visão sobre a
vida e as perspectivas das pessoas que ha-
bitaram o lugar mais de 6000 anos atrás.
Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA - ALTA - CABO NORTE –
HONNINGSVÅG
Café da manhã no hotel. Partida para Ham-
merfest, a cidade mais setentrional do

Saídas 2014

Julho
Agosto

01, 22
04

A ROVANIEMI
2014

O Tour Inclui
• 6 noites de nos hoteis mencionados ou similar (4*) com  café da manhã buffet escandinavo. 

• 5 jantares nos hoteis

• Guía acompanhante do 2º ao 6º dia.

• Visitas e entradas de acordo com mencionado no itinerario

• Maleteros nos hoteis (com exceção de Rovaniemi na chegada e saida) - 1 mala por pessoa máx. 20 kg.

• Assistência de Viagem Travel Ace.

Não incluem traslados de chega e saida.

Lendas da 
Lapônia e Cabo Norte

desde

1.395€
7 DIAS

Rovaniemi

Muonio

Alta

Honningsvåg

Ivalo

Rovaniemi
Muonio
Alta
Honningsvag
Ivalo

Rantasipi Pohjanhovi
Harrinivan Lomakeskus
Thon Alta
Arran Nordkapp
Ivalo Hotel

Temporada Única
Sup. Hab. Individual

1.395
350

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por Perssoa em € Euros:
em Apartamento Duplo

Categoria Superior 4****

Tour 7 dias: Rovaniemi / Rovaniemi

LaponiaRovaniemi

Rovaniemi

LaponiaRovaniemi

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


