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223Europa para dois: Circuitos

Dia 1º (Sex): Brasil 
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Londres.

Dia 2º (Sáb): Londres 
Chegada à capital britânica, traslado do aero-
porto de Heathrow ao hotel e tempo livre para 
o primeiro contato com a cidade. Acomodação 
no hotel.

Dia 3º (Dom): Londres 
Café da manhã. Dedicaremos a manhã para 
realizar uma visita guiada pela cidade, passando 
pelos principais lugares de interesse: Buckin-
gham Palace, Trafalgar Square, o parlamento de 
Westminster com seu célebre Big Ben, Picadilly 
Circus, Hyde Park, são só alguns dos atrativos 
que oferece esta cosmopolita capital da Ingla-
terra. Tarde livre para seguir desfrutando da 
cidade com possibilidade de realizar uma visita 
guiada opcional a célebre torre de Londres junto 
a ponte do Thames. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Seg): Londres / Cambridge / York 
/ Bradford-Leeds (420Km)
Café da manhã. Viajaremos até o norte do país e 
faremos nossa primeira parada na célebre cidade 
de Cambridge, sede de uma das universidades 
mais prestigiadas do mundo. Passearemos por 
suas charmosas ruas e continuaremos nossa rota 
até uma das cidades mais charmosas do país: 
York. Realizaremos uma completa visita guiada 
e descobriremos um dos templos catedrais mais 
imponentes da Europa. Depois da visita, che-
gada ao nosso hotel na área de Bradford-Leeds, 
jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Ter): Bradford-Leeds / Durham / 
The Borders / Edimburgo (350 Km) 
Café da manhã. Saída até a isolada cidade de 
Durham, ao norte da Inglaterra. Passearemos por 
suas animadas ruas para descobrir sua influente 
catedral de estilo normando, Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO. Continuaremos nossa 
rota atravessando a região de Borders, fronteira 
natural entre Inglaterra e Escócia, até chegar a 

sua capital, Edimburgo. Tarde livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 6º (Qua): Edimburgo 
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma 
completa visita guiada pela capital escocesa, 
uma das mais belas da Europa, com seus cantos 
medievais e suas elegantes avenidas. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Possibi-
lidade de realizar opcionalmente uma visita ao 
Castelo de Edimburgo. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qui): Edimburgo / Saint Andrews 
/ Terras Altas (275 Km)
Café da manhã. Saída até a bela cidade de 
Saint Andrews. Desfrutaremos a manhã nesta 
cidade berço do golf e conhecida por ser 
uma das mais belas do país, com sua catedral 
dominando todo horizonte. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Saída até as Terras Altas. 
Descobriremos as belas paisagens escocesas 
até chegar a uma destilaria do famoso whisky 
escocês para conhecer seu processo de elabo-
ração e realizar uma degustação. Chegada ao 
nosso hotel de Terras Altas, jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 8º (Sex): Terras Altas / Lago Ness / 
Glasgow (320 Km)
Café da manhã. Saída até um dos lagos mais cé-
lebres do mundo, o Lago Ness, cheio de histórias 
e lendas. Conheceremos suas espetaculares mar-
gens até chegar a isolada cidade de Fort Augus-
tus. Possibilidade de realizar opcionalmente um 
passeio em barco até chegar ao Castelo de Ur-
quhart, um dos mais importantes da história da 
região. (Passeio em barco e Castelo de Urquhart 
incluídos no Pacote Plus P+). (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Dedicaremos a tarde para 
conhecer as belas paisagens escocesas: a silueta 
do Monte Nevis, o imponente Vale de Glen Coe 
e as rivieras do Lago Lomond, o maior do país, 
que nos conduzem a cidade de Glasgow e visita 
da cidade. Chegada ao hotel e acomodação no 
hotel. 

Dia 9º (Sáb): Glasgow / Região Dos 
Lagos / Área De Manchester (400 Km)
Café da manhã. Viajaremos até o sul para nova-
mente chegarmos a Inglaterra e conhecer uma 
das zonas mais naturais de maior beleza do 
país: o Parque Nacional do Distrito dos Lagos. 
Desfrutaremos de suas charmosas paisagens e 
chegaremos.

Dia 10º (Dom): Área Manchester / Ches-
ter /Oxford / Londres (400 Km)
Café da manhã. Pela manhã visitaremos ao que 
muitos dizem a cidade mais bela do país: Ches-
ter. Seus históricos edifícios e sua imponente 
catedral são um deleite para os visitantes. Poste-
riormente chegaremos a Oxford, capital univer-
sitária por excelência na qual poderemos visitar 
alguns de seus históricos colégios. Chegada a 
Londres e acomodação no hotel.

Dia 11º (Seg): Londres 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até as 10h

Desde 3.070 €
+

16

11 Dias
Visitando:  :  Londres / Cambridge / York / Bradford / Durham / The Borders / Edimburgo / Saint Andrews / Terras Altas 

/ Lago Ness / Glasgow / Região Dos Lagos / Manchester / Chester / Oxford / Londres

REINO
UNIDO

Londres

Manchester

Glasgow

Edimburgo

Terras Altas

Leeds/Bradford

2+1

1

1

1

1

2

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço em Edimburgo
• Almoço nas Terras Altas
• Almoço no Lago Ness

EXTRAS
• Visita ao Castelo de Edimburgo com entrada
• Passeio de barco pelo Lago Ness e Castelo 

de Urquhart

11 DIAS: LONDRES / LONDRES: 170 €
INCLUI 3 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

Cidades Cat. Única
Londres Holiday Inn Kensington Close /

Double Tree By Hilton Chelsea
Bradford Jurys Inn

Edimburgo Motel One / Juris Inn

Terras Altas McDonald Resort Avimore 

Glasgow Mercure / Park Inn

Área de Manchester Britannia Daresbury Park

Hotéis Previstos ou similares

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 15 Jun / 20 Jul 27 Jul / 31 Ago 07 Set / 14 Set

Tour 11 dias:
Londres / Londres

Iti ED601
Categ. Única

Preço 2 pessoas 3.070 3.280 3.070

Preço por pessoa 1.535 1.640 1.535

€

Escocia

Europa para DOIS: 1 “Inglaterra e Escócia”

3

NOVIDADE

Saídas 2018
A LONDRES: SEXTA 

2018
Junho
Julho

15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Setembro

03, 10, 17, 24, 31
07, 14

• Traslado aeroporto Heathrow/hotel/aeroporto 
Heathrow.

• Transporte em ônibus climatizado durante o 
itinerário.

• Acomodação e café da manhã nos hotéis em 
categoria turista superior/primeira em aparta-
mentos duplos com chuveiro ou ducha.

• 3 jantares segundo indicado no itinerário. 
(sem bebidas).

• Visitas panorâmicas com guias locais de Lon-
dres, York, Edimburgo.

• Guia acompanhante falando espanhol durante 
o itinerário.

• Entradas a destilária de whisky com degus-
tação.

Serviços incluídosSI

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas, 
gorjetas. 

Não incluiNO

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no des-

tino, mantendo-se integro o programa. 

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Desde 3.810 €

+
24-25

16 ou 17 Dias
Visitando:   Milão / Lago De Garda / Verona / Veneza / Pádua / Florença / Siena / Assis / Roma / Nápoles / Capri / So-

rrento / Salerno / Pompéia / Costa Amalfitana / Scalea / Cosenza / Messina / Taormina / Catânia / Siracusa 
/ Agrigento / Erice / Palermo / Monreale

Europa para DOIS: 2

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Milão.

Dia 2º (Dom): Milão
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Res-
tante do dia livre para passear pela cidade e con-
hecer seu magnífico Duomo e a Galeria Victorio 
Emanuele. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): Milão / Lago De Garda / 
Verona / Veneza (300 Km)
Café da manhã buffet. Saída até Sirmione no 
Lago de Garda, onde poderemos desfrutar de 
belas paisagens. Tempo livre para almoçar. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Continuação 
da viagem até Verona, a cidade de Romeu e Ju-
lieta. Tempo livre para passear pelo centro histó-
rico. No final da tarde chegada à Veneza, situada 
sobre uma ilha cercada por seus famosos canais. 
Acomodação no hotel em Mestre.

Para os passageiros iniciando serviços em Ve-
neza: Tempo livre para fazer nosso primeiro con-
tato com a cidade. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Ter): Veneza
Café da manhã buffet. Saída ao tronchetto 
para tomar o vaporetto que nos conduzirá à 
San Marcos. Visita a pé da cidade pela manhã. 
Tempo livre para almoçar e conhecer a cidade. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Antes, op-
cionalmente, você poderá realizar um passeio de 
gôndola por seus canais. (Passeio de gôndola in-
cluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel 
em Veneza Mestre.

Dia 5º (Qua): Veneza / Pádua / Florença 
(475 Km)
Café da manhã buffet. Tempo livre até nossa 
saída à Pádua. Parada e tempo livre para visitar 
a Basílica de Santo Antônio. Continuação à Flo-
rença, centro da arte mundial, onde chegaremos 
na última hora da tarde. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Qui): Florença
Café da manhã no hotel. Pela manhã perco-
rreremos o centro artístico da cidade com seu 
Duomo, o Campanário de Giotto, o Batistério de 
São Giovanni, a igreja de São Lorenzo, a Praça da 
Signoria, a Loggia de Lanzi e a igreja da Santa 

Maria de Fiore, terminando na Ponte Vecchio, 
antigo centro comercial da cidade. (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos 
visitar o famoso museu da Academia, para poder 
admirar entre as suas obras o David de Michelan-
gelo. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Florença / Siena / Assis / 
Roma (382 Km)
Café da manhã buffet e saída para realizar um 
dos dias mais completos da nossa viagem. Che-
garemos na praça do Campo de Siena para re-
cordar as belas imagens da famosa “corrida do 
palio” celebrada todos os anos. Continuamos 
até Assis, a cidade de São Francisco. Tempo livre 
para almoçar e conhecer as basílicas superior e 
inferior. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Continuação à Roma. No final da tarde faremos 
um passeio por Roma iluminada para podermos 
admirar todo o esplendor da cidade e seus belos 
monumentos. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Roma
Café da manhã buffet. Saída para realizar op-
cionalmente a visita detalhada do Vaticano, in-
cluindo seus museus, Capela Sistina e Basílica de 
São Pedro. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Ao 
término desta visita faremos um passeio panorâ-
mico da cidade eterna, incluindo a Praça Veneza 
com o monumento à Victor Emmanuel II, Fóruns 
Imperiais e Romanos, São João de Latrán, o Co-
liseu (externo), Arco de Constantino, Vía Veneto 
e o castelo de São Angelo. Ao final desta visita 
sugerimos desfrutar um almoço em um restau-
rante típico. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma para seguir 

desfrutando desta bela cidade. Acomodação 
no hotel.

Dia 10º (Seg): Roma / Nápoles / Capri / 
Sorrento / Salerno
Café da manhã. Saída bem cedo até Nápoles, 
principal cidade do Sul da Itália localizada numa 
bonita baia. Breve visita panorâmica na qual 
passaremos pela Praça do Plebiscito, passeio 
marítimo, o Palácio Real, o Teatro São Carlos e 
uma vista panorâmica da baia, em seguida em-
barcaremos em aliscafo que nos levara a bonita 
Ilha de Capri. Visita da ilha conhecendo a Marina 
Grande e o povoado. Tempo livre. (Visita e al-
moço incluídos no Pacote Plus P+). Retorno ao 
continente para seguirmos até a elegante cidade 
de Sorrento. Jantar e acomodação em Salerno.

Dia 11º (Ter): Salerno / Pompéia / Costa 
Amalfitana / Salerno
Café da manhã no hotel. Visita de um dos lu-
gares mais visitado da Itália Pompéia, a melhor 
amostra conservada de uma cidade da antiga 
Roma, que foi engolida pelas cinzas da erupção 
do Vesúvio. Continuação da excursão pela Costa 
Amalfitana na qual visitaremos, Positano e Amalfi 
onde teremos um delicioso almoço de pizza. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Jantar e aco-
modação em Salerno.

Dia 12º (Qua): Salerno / Scalea / Co-
senza
Café da manhã. Saída em direção ao Sul para 
chegar à cidade costeira de Scalea já na região 
da Calábria. Tempo livre para o almoço. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Ao final da tarde 
chegaremos a cidade de Cosenza, aos pés da 
imponente fortaleza do castelo Svevo, localizado 
em uma das suas 7 colinas que mantém um inte-

Verona

Saídas 2018
A MILÃO: SÁBADO 

Saídas 2018
A VENEZA: DOMINGO 

2018
Maio
Junho
Julho

05, 19
02, 16, 30
14, 28

Agosto
Setembro
Outubro

11, 25
08, 22
06

2018
Maio
Junho
Julho

06, 20
03, 17
01, 15, 29

Agosto
Setembro
Outubro

12, 26
09, 23
07

“Itália e Sicilia”

NOVID
ADE
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação em apartamentos duplos com 

chuveiro ou ducha.
• 7 jantares incluídos durante todo o circuito. 
• Transporte em ônibus climatizado segundo 

itinerário.
• Guia acompanhante falando espanhol durante 

todo o passeio pela Itália e outro guia dife-
rente pela Sicília.

• Ferry na rota Itália até a ilha da Sicília.
• Visita e entrada em Pompéia.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro 

de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (por-
tuguês e espanhol) nas saídas em vermelho.

• Seguro de proteção e assistência internacional 
MAPAPLUS

Serviços incluídosSI

Cidades Cat. Única
Milão Starthotel Business Palace (PM)
Veneza Lugano Torretta - Mestre / Russott - Mestre (TS)
Florença IH Hotel Firenze Business (TS) / Nil (P)
Roma Barcelo Aran Martegna (P
Salerno San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio
Cosenza BV President Hotel.
Catania NH Catania Centro.
Agrigento Hotel della Valle.
Palermo Ibis Styles Palermo / San Paolo

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço no Lago de Garda
• Almoço em Veneza
• Almoço em Florença
• Almoço em Assis
• Almoço em Roma
• Almoço em Capri
• Almoço em Amalfi

• Almoço em Scalea
• Almoço em Erice

EXTRAS
• Passeio de Gôndola em Veneza
• O Vaticano: Seu museu e Capela Sistina
• Visita de Capri
• Visita de Erice em funicular

17 DIAS: MILÃO / PALERMO: 495 € INCLUI 9 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
16 DIAS: VENEZA / PALERMO: 465 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

ressante centro histórico, onde se destaca a Ca-
tedral do século XII e sua fonte dos Treze Canais. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Cosenza / Messina / Taor-
min / Catânia
Café da manhã. Continuamos nossa viagem até 
Reggio Calábria para cruzar o famoso estreito de 
Messina. Atravessaremos a simpática cidade de 
Messina que foi quase inteiramente destruída 
por um terremoto em 1908. A cidade foi recons-
truída em grande parte no ano seguinte. Conti-
nuaremos até Taormina, fundada pelos gregos 
em 736 A.C, localizada em um monte sobre o 
mar e frente ao Etna. Tempo livre para poder 
desfrutar desta encantadora cidade, passear 
por suas pequenas ruas ou visitar o espetacular 
teatro grego. Continuação até Catânia onde che-
garemos no final da tarde. Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 14º (Sex): Catânia / Siracusa / Agri-
gento
Café da manhã. Saída para conhecer a Praça 
do Duomo e contemplar a Fonte do Elefante 
e a famosa via Etnea. Continuação da viagem 
à Siracusa, a maior cidade da antiguidade que 
foi fundada em 734 A.C. Visita da zona arqueoló-
gica com o teatro grego e a Orelha de Dionísio 
e a ilha de Ortigia unida ao continente por uma 
ponte com restos do templo de Minerva, a Fonte 
de Aretusa e o Templo de Apolo. Continuação 
da viagem até Agrigento. Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 15º (Sáb): Agrigento / Erice / Pa-
lermo
Café da manhã. Agrigento, onde hoje em dia 
podemos admirar dez templos dóricos que se er-
guem em um vale. Visita ao vale do templo e saída 
até Erice que é um dos poucos povoados tipica-
mente medievais da Sicília. (Visita em funicular e 
almoço incluídos no Pacote Plus P+). Tempo livre 
para passear e visitar sua maravilhosa Catedral. 
Saída até Palermo. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 16º (Dom): Palermo / Monreale /
Palermo
Café da manhã. Pela manhã saída até a vizinha 
Monreale para visitar a sua bela Catedral, sua 
arquitetura normanda e os mosaícos de ouro do 
seu interior, que a converteram em uma das mais 
belas da Europa. Posteriormente regressaremos 
à Palermo para realizar uma visita panorâmica 
da capital com seus belos palácios normandos, 
estreitas ruas e belas praças. Visita da majestosa 
Catedral. Em seguida poderemos contemplar a 
maravilhosa Capela Palatina com seus mosaícos 
em ouro. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 17º (Seg): Palermo / Cidades De 
Origem
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

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

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 05 Maio / 16 Jun 30 Jun / 11 Ago 25 Ago / 06 Out

Tour 17 dias:
Milão / Palermo

Iti ED602
Categ. Única

Preço 2 pessoas 4.280 4.090 4.280

Preço por pessoa 2.140 2.045 2.140

Tour Categoria 06 Maio / 17 Jun 01 Jul / 12 Ago 26 Ago / 07 Out

Tour 16 dias:
Veneza  / Palermo

Iti ED603
Categ. Única

Preço 2 pessoas 4.390 3.810 4.390

Preço por pessoa 2.195 1.905 2.195

€

• Maleteiros, bebidas, gorjetas ou qualquer 
outro serviço não indicado no programa.

• Entradas (incluídas a opção do Pacote Plus P+).
• Taxas de estadia na Itália e Sicília

Não incluiNO

Capri

ITALIA

SICILIA

Roma

Florença
Milão Veneza 

Salerno
Nápoles

Cosenza

CataniaAgrigento

Palermo

3

2

1

11

1 2

2

2

NOVIDADE
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Desde 3.740 €

+
23-24

18 ou 19 Dias
Visitando:   Madri / Mérida / Sevilha / Córdoba / Granada / Valência / Barcelona / Zaragoza / San Sebastian / Bilbau / 

Santillana / Oviedo / A Corunha / Pamplona / Mosteiro de Yuso / Vinícola da Rioja / Burgos / Valladolid / 
León / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa  

Europa para DOIS: 3

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Madri.

Dia 2º (Dom): Madri
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para 
fazer nosso primeiro contato com a cidade, pas-
sear por suas avenidas. Final da tarde faremos 
um passeio por Madri iluminada (durante as 
datas de primavera e verão, por anoitecer mais 
tarde, as visitas se farão ainda com a luz do dia), 
e pelos arredores da Praça Maior. Regresso ao 
hotel. Opcionalmente poderemos degustar 
umas saborosas tapas. (Jantar de tapas incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Madri
Café da manhã. Pela manhã, saída para realizar 
uma visita à cidade incluindo seus principais 
monumentos: Porta do Sol, As Cortes, Praça de 
Netuno e Cibeles, Porta de Alcalá, Parque do Re-
tiro, Gran Via, Praça Maior, Praça Oriente, Praça 
da Espanha e Madri Moderno. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos fazer 
uma excursão opcional a vizinha cidade imperial 
de Toledo, passar por suas ruas e respirar seu 
ambiente medieval, visitar sua esplêndida ca-
tedral, e conhecer a pintura de El Greco. (Visita 
a Toledo incluída no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel. 

Dia 4º (Ter): Madri / Mérida / Sevilha 
(540 Km)
Café da manhã. Saída até a região de Extrema-
dura, passando por Trujillo. Chegada a Mérida. 
Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde visita do espetacular 
Teatro e Anfiteatro Romano. Continuação até 
Zafra e Sevilha. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): Sevilha
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da 
cidade e seus principais monumentos, como a 

Torre do Ouro, o Parque Maria Luisa, a Maes-
tranza, a Catedral, a Giralda, e o bairro de Santa 
Cruz. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde 
livre para passear por esta bela cidade andaluza. 
Acomodação no hotel. No final da tarde, pode-
remos assistir a um show de flamenco típico e 
saborear um bom vinho andaluz. (Show de fla-
menco incluído no Pacote Plus P +).

Dia 6º (Qui): Sevilha / Córdoba / Gra-
nada (306 Km)
Café da manhã. Saída até Córdoba, onde visi-
taremos sua famosa Mesquita. Tempo livre para 
o almoço. Saída até Granada. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Esta noite sugerimos fazer 
uma visita típica ao bairro de Albaicín e viver o 
ambiente da terra andaluza, suas músicas e seus 
bons vinhos. (Visita ao Albaicín incluída no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Granada / Valência (450 Km)
Café da manhã. Saída para fazer uma visita ao 
magnífico forte de Alhambra e aos jardins do 
Generalife. Depois da visita, saída em ônibus até 
Alicante e Valência. Chegada e acomodação no 
hotel.

Dia 8º (Sáb): Valência / Barcelona (365 
Km)
Café da manhã e saída para realizar um passeio 
panorâmico da cidade e prosseguir nossa rota 
seguindo a costa até Barcelona. Acomodação 
no hotel. Esta noite sugerimos jantar no marco 
incomparável do Pueblo Espanhol, um dos maio-
res atrativos da cidade, onde se pode ver uma 
réplica de todas as regiões da Espanha e seus 
monumentos mais representativos. (Entrada e 
jantar incluídos no Pacote Plus P+). 

Dia 9º (Dom): Barcelona
Café da manhã. Visita da cidade, seu bairro gó-
tico, a catedral, a Sagrada Família de Gaudí, (Ex-
terno) até a chegada a Montjuic, onde teremos 

uma bela vista panorâmica da cidade e seu porto 
marítimo. Tempo livre para almoçar no Porto 
Olímpico. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Seg): Barcelona / Zaragoza / 
San Sebastian / Bilbau (680 Km)
Café da manhã e saída até Zaragoza. Tempo 
livre para visitar a Basílica e continuação até 
San Sebastian, a bela cidade conhecida pela 
Perla do Cantábrico, com a sua magnífica Praia 
da Concha. Tempo livre. Continuação a Bilbau. 
Acomodação no hotel. (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+).

Dia 10º 2 (Seg): Barcelona / Zaragoza / 
Pamplona (680 Km)
Café da manhã e saída em direção a Zaragoza. 
Tempo livre para visitarmos a Basílica de Pilar, 
antes de prosseguirmos com nossa viagem até 
Pamplona, capital do antigo Reino de Navarra 
e mundialmente conhecida pela festa de San 
Fermín, a famosa corrida de touros. Restante 
do dia livre. Acomodação no hotel. Sugerimos 
um passeio pelo famoso caminho do confina-
mento de San Fermín no centro de Pamplona e 
saborear os típicos “pintxos”. (Visita e jantar de 
“pintxos” incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 11º (Ter): Bilbau / Santillana Do Mar 
/ Covadonga / Oviedo (360 Km)
Café da manhã. Tempo livre para conhecer o 
centro da cidade, admirar a espetacular arqui-
tetura do museu Guggenheim. (Entrada ao 
museu incluído no Pacote Plus P+). Saída até 
SANTILLANA DO MAR, a charmosa cidade que 
preserva a típica arquitetura das antigas cidades 
espanholas. Tempo livre para almoçar. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Continuamos até 
Astúrias chegando ao Santuário de Covadonga, 
o marco inigualável dos Picos da Europa. Aco-
modação no hotel em Oviedo, um dos centros 
históricos mais conservados da história.

Dia 11º 2 (Seg): Pamplona / Mosteiro 
De Yuso / Vinícola Da Rioja / Burgos / 
Valladolid (343 Kms)
Café da manhã buffet e saída de Pamplona 
visitando a histórica rota de peregrinos do Ca-
minho de Santiago, convertida em fenômeno 
cultural e turístico além do seu conteúdo espi-
ritual e religioso. Chegaremos a San Millán de 
la Cogolla e visitaremos o lugar de meditação 
do mosteiro de Yuso de Gonzalo de Berceo e 
o berço da língua espanhola. Logo após a vi-
sita do mosteiro, conheceremos uma adega do 
D.O. Rioja, onde conheceremos a elaboração 
desses deliciosos vinhos e poderemos degus-
tá-los apreciando uma deliciosa comida típica 
riojana. Continuação da viagem a Burgos, ci-
dade do Cid Campeador. Restante do dia livre 
para que você possa visitar a catedral gótica, 
uma das mais belas da Espanha. Saída para 
Valladolid atravessando as terras da Ribeira do 
Douro. Visita à cidade. Jantar típico castellano 
(Incluído no Pacote Plus P +). Acomodação no 
hotel.

Dia 12º (Qua): Oviedo / Ribadeo / A Co-
runha / Santiago De Compostela (375 
Km)
Café da manhã. Saída pela costa norte até Riba-
deo onde faremos uma parada para poder ad-
mirar a espetacular “Praia das Catedrais”, uma 
praia famosa por suas incríveis rochas visíveis 
apenas durante a maré baixa. Depois seguimos 
nossa rota através de Vilalba e Betanzos, onde 
teremos tempo livre para almoçar. Pela tarde 
antes de chegar a cidade de Santiago de Com-
postela pararemos em A Corunha. Acomodação 
no hotel em Santiago de Compostela.

Dia 12º 2 (Qua): Valladolid / León / San-
tiago De Compostela (375 Kms)
Café da manhã buffet. Saída pelas terras de 
Castilla para a capital do antigo reino de León, 
onde teremos a oportunidade de visitarmos a 
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sua catedral, onde se destacam os belos vitrais, 
a igreja de San Isidoro, a Praça Maior ou o fa-
moso Hostal San Marcos. Poderemos desfrutar 
da gastronomia no conhecido Barrio Húmedo 
onde teremos tempo livre para o almoço. À 
tarde, seguiremos direto para a cidade de San-
tiago de Compostela. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Santiago De Compostela
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade 
de Santiago de Compostela, centro de peregri-
nação mundial pela devoção do Apóstolo San-
tiago. Pela tarde saída para fazer uma visita da 
cidade e sua magnífica Praça de Obradoiro e sua 
esplêndida Catedral. Acomodação no hotel em 
Santiago. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 14º (Sex): Santiago / Viana Do Cas-
telo / Porto (294 Km)
Café da manhã. Saída até as Rías Baixas para 
continuarmos nossa viagem até Portugal. Visita-
remos a cidade de Viana do Castelo, e a desem-
bocadura do rio Lima com seu centro histórico e 
castelo. Continuação até Porto, capital do norte 
de Portugal as margens do Douro. Acomodação 
no hotel.

Dia 15º (Sáb): Porto 
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 
umas das mais belas e ricas do país, cujos vinhos 
são famosos no mundo inteiro, onde visitaremos 
uma de suas adegas. (Almoço incluído no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 16º (Dom): Porto / Aveiro / Fátima / 
Lisboa (341 Km)
Café da manhã. Saída até Aveiro, cidade 
encantadora e conhecida como a “Veneza 
portuguesa” pelo encanto dos seus canais. Con-
tinuação até Fátima, um dos centros de peregri-
nação da Cristandade. Tempo livre para visitar a 
basílica e almoçar (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Continuação da viagem à Lisboa. Esta 
noite teremos a oportunidade de escutarmos 
belos “fados” portugueses enquanto desfruta-
mos de um delicioso jantar. (Jantar e show de 

fados incluídos no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 17º (Seg): Lisboa
Café da manhã. Pela manhã visita da bela cidade 
de Lisboa junto a desembocadura do rio Tejo. 
Percorreremos suas principais avenidas e mo-
numentos como a Torre de Belém e o Mosteiro 
dos Jerônimos. Tarde livre a qual sugerimos fazer 
uma visita a população de Sintra e Cascais, com 
suas vilas e palácios. Acomodação no hotel. (Vi-
sita incluída no Pacote Plus P+). 

Dia 18º (Ter): Lisboa / Madri (637 Km)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola, 
chegando no final da tarde à Madri. Acomo-
dação no hotel.

Obs: Este trecho pode ser feito de avião.

Para os passageiros terminando o tour em Lis-
boa: Café da manhã. Em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços.

Dia 19º (Qua): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos ho-

téis da categoria selecionada.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro 

de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (por-
tuguês e espanhol) nas saídas em vermelho.

• Visitas guiadas de Madri, Mérida, Sevilha, Cór-
doba, Granada, Valência, Barcelona, Santiago 
de Compostela, Porto e Lisboa. (espanhol).

• Entrada a Alhambra em Granada.
• Passeio noturno em Madri.
• Visita a bodega D.O. na Rioja (Grande Gira 

Ibérica 2).
• Almoço típico na Rioja (Grande Gira Ibérica 2).
• Visita Mosteiro de Yuso (Grande Gira Ibérica 2).
• Seguro de proteção e assistência internacional 

MAPAPLUS.
• Bolsa de Viagem.

Serviços incluídosSI

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Madri Weare Chamartín AC Cuzco
Sevilha M.A. Sevilha Congresos / Hilton Garden Inn Melia Lebreros  
Granada Abades Nevada Palace / Senator Spa G.H. Luna / Saray
Valência Melia Valência Melia Valência
Barcelona City Park / Catalonia Verdi AC Som / Alimara
Bilbau Melia Bilbau Melia Bilbau
Oviedo EXE Oviedo EXE Oviedo 
Pamplona Tres Reyes / Reino de Navarra Tres Reyes / Reino de Navarra
Valladolid NH Cidades de Valladolid NH Cidades de Valladolid
Santiago Los Abetos G.H NH Collection 5*/ Hesperia Vigo 
Porto Park Hotel / Ibis Gaia Ipanema Park / Vila Gale
Lisboa Vip Marques / Vip Zurique Marriot / Acores / Real Palacio
Madri Maiorazgo / Agumar Maiorazgo / Agumar

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar de Tapas em Madri
• Almoço em Madri ou Toledo
• Almoço em Mérida
• Almoço em Sevilha 
• Jantar em Granada
• Almoço em Barcelona
• Jantar em Bilbau 
• Almoço em Santillana 
• Jantar em Valladolid
• Jantar de Pintxos em Pamplona
• Jantar em Santiago 
• Almoço em Porto
• Almoço em Fátima

• Jantar em Lisboa
• Almoço em Mérida
• Jantar em Barcelona

EXTRAS
• Visita à Toledo 
• Show de Flamenco em Sevilha
• Visita / Espetáculo no Albaicín de Granada
• Entrada no Pueblo Espanhol
• Entrada no Guggenheim
• Visita a Sintra e Cascais
• Espetáculo de Fados em Lisboa
• Visita pelo caminho do confinamento de San 

Fermin no Centro de Pamplona

18 DIAS: MADRI / LISBOA: 550 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 7 EXTRAS
19 DIAS: MADRI / MADRI: 580 € INCLUI 14 REFEIÇÕES E 7 EXTRAS

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 31 Mar / 23 Jun 30 Jun / 11 Ago 25 Ago / 20 Out

Tour 18 dias:
Madri / Lisboa

Iti: ED604

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.830 3.740 3.830

Preço por pessoa 1.915 1.870 1.915

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.180 4.060 4.180

Preço por pessoa 2.090 2.030 2.090

Tour 19 dias:
Madri / Madri

Iti: ED605

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.020 3.910 4.020

Preço por pessoa 2.010 1.955 2.010

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.360 4.230 4.360

Preço por pessoa 2.180 2.115 2.180

€

Lisboa
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As noites dos dias 30 e 31 de Maio, 27 e 28 de Junho e 10, 11, 24 e 25 de Outubro serão em Vigo 
e não em Santiago
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Europa para DOIS: 4
“Andaluzia Completa”

Desde 2.300 €

12 ou 13 Dias
Visitando:   Málaga / Costa Do Sol / Ronda / Gibraltar / Jerez de La Frontera / Cádiz / Porto de Santa María / Sevilha / 

Córdoba / Granada / Valência / Barcelona / Zaragoza / Madri

Dia 1º (Qui): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Espanha.

Dia 2º (Sex): Málaga / Costa Do Sol
Chegada e traslado ao hotel. Durante este dia po-
demos ter nosso primeiro contato com a cidade, 
passear pelo centro histórico, visitar o Museu Pi-
casso ou conhecer a Alcazaba, uma fortificação 
do período mulçumano. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sáb): Málaga (Costa Do Sol) / 
Ronda / Málaga (Costa Do Sol)
Café da manhã buffet. Breve visita da cidade 
e saída para a pitoresca cidade de Ronda, em-
poleirada nas montanhas em um local cheio de 
charme e história. Visita à cidade. Tempo livre 
para almoço (Almoço incluído no Pacote Plus P 

+). Retorno a Málaga (Costa do Sol) e tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Dom): Málaga (Costa Do Sol) / 
Gibraltar / Jerez de La Frontera (250 
Km)
Café da manhã e saída em direção a linda e ex-
clusiva Costa do Sol rumo a Gibraltar, território 
britânico. Atravessaremos a fronteira e mergul-
haremos no seu paraíso de compras em um am-
biente comparável a qualquer cidade do Reino 
Unido, mas com seu sotaque andaluz. Conti-
nuaremos nossa jornada pelas terras de Cádiz, 
espalhadas por uma multidão de rebanhos de 
gado selvagem, cavalos andaluzes e belas al-
deias brancas sempre paralelas ao mar. Chegada 
em Jerez de la Frontera. Acomodação no hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P +).

Dia 5º (Seg): Jerez / Cádiz / Porto de 
Santa María / Jerez 
Café da manhã buffet. Saída em direção a capital 
da província, Cádiz. Conhecida como “Tacita de 
Plata” por sua localização em meio aos pântanos 
e às costas colonizadas por fenícios e gregos há 
mais de 3.000 anos. Conhecida como a Havana 
espanhola, é o porto de saída para navios em 
direção a América, local de nascimento de ma-
rinheiros e a mãe de muitos marinheiros e emi-
grantes. Famosa pelo seu carnaval amigável junto 
com sua simpatia e humor ácido. Passaremos pelo 
elegante Porto de Santa Maria para retornarmos a 
Jerez e visitarmos a mundialmente famosa adega 
González Byass e sua marca “Tío Pepe” de vinhos 
finos de Jerez. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Ter): Jerez / Sevilha (540 Km)
Café da manhã. Saída em direção a capital da 
Andaluzia, Sevilha. Tempo livre para visitarmos 
esta bela cidade e seus principais pontos turís-
ticos como a Praça da Espanha, a Catedral e a 
Torre Giralda, os Reales Alcázares e os famosos 
bairros de Santa Cruz ou Triana. Acomodação 
no hotel.

Dia 7º (Qua): Sevilha
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da 
cidade e seus principais monumentos, como a 
Torre do Ouro, o Parque Maria Luisa, a Maes-
tranza, a Catedral, a Giralda, e o bairro de Santa 
Cruz. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde 
livre para passear por esta bela cidade andaluza. 

No final da tarde, poderemos assistir a um show 
de flamenco típico e saborear um bom vinho 
andaluz. (Show de flamenco incluído no Pacote 
Plus P +). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Qui): Sevilha / Córdoba / Gra-
nada (306 Km)
Café da manhã. Saída até Córdoba, onde visi-
taremos sua famosa Mesquita. Tempo livre para 
o almoço. Saída até Granada. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Esta noite sugerimos fazer 
uma visita típica ao bairro de Albaicín e viver o 
ambiente da terra andaluza, suas músicas e seus 
bons vinhos. (Visita ao Albaicín incluída no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sex): Granada / Valência (450 
Km)
Café da manhã e saída para visitarmos a fabulosa 
Alhambra e os jardins de Generalife. Depois da 
visita saída em ônibus em direção a Alicante e 
Valência. Chegada e acomodação no hotel. 

Dia 10º (Sáb): Valência / Barcelona (365 
Km)
Café da manhã buffet e saída para um passeio 
panorâmico pela cidade antes de continuar-
mos nosso caminho pela costa levantina até 
Barcelona. Acomodação no hotel. Esta noite 
sugerimos jantar no marco incomparável do 
Pueblo Espanhol, um dos maiores atrativos da 
cidade, onde se pode ver uma réplica de todas 
as regiões da Espanha e seus monumentos mais 
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representativos. (Entrada e jantar incluídos no 
Pacote Plus P+). 

Dia 11º (Dom): Barcelona
Café da manhã buffet. Visita da cidade, passa-
remos pelo bairro gótico, a catedral, a Sagrada 
Família de Gaudí e finalmente chegaremos a 
Montijuic onde desfrutaremos de uma bela vista 
panorâmica da cidade e seu porto marítimo. 
Tempo livre para almoçar no Porto Olímpico. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre 
e acomodação no hotel.

Dia 12º (Seg): Barcelona / Zaragoza / 
Madri (635 Km)
Café da manhã e saída em direção a Zaragoza, 
onde faremos uma parada. Continuação a Madri 
e tempo livre. Acomodação no hotel.

Para todos os passageiros terminando 
o tour em Barcelona: café da manhã. Em 
horário apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima via-
gem!

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

Dia 13º (Ter): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos ho-

téis da categoria selecionada.
• Visita ao Museu Picasso.
• Visita a Vinícola Gonzáles Byass.
• Entrada a Alhambra em Granada.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro 

de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (por-
tuguês e espanhol) nas saídas em vermelho.

• Seguro de proteção e assistência internacional 
MAPAPLUS.

• Bolsa de Viagem.

Serviços incluídosSI

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Madri Weare Chamartín AC Cuzco

Sevilha M.A. Sevilha Congresos / Hilton Garden Inn Melia Lebreros  

Granada Abades Nevada Palace G.H. Luna / Saray

C. del Sol/Málaga Hilton Garden Inn Hilton Garden Inn

Jerez NH Avenida de Jerez NH Avenida de Jerez 

Valência Melia Valência Melia Valência

Barcelona City Park / Catalonia Verdi (Sabadell) AC Som / Alimara

Madri Weare Chamartín AC Cuzco

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço em Sevilha
• Jantar em Granada
• Almoço em Ronda
• Jantar no Pueblo Espanhol de Barcelona
• Jantar em Jerez

• Almoço no Porto Olímpico

EXTRAS
• Show de Flamenco em Sevilha
• Visita / Show no Albaicín de Granada
• Entrada no Pueblo Espanhol de Barcelona

10 OU 13 DIAS: MÁLAGA/BARCELONA OU MÁLAGA/MADRI: 225 €
INCLUI 6 COMIDAS E 3 EXTRAS

Valência

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 10 Maio / 21 Jun 05 Jul / 30 Ago 13 Set / 25 Out

Tour 12 dias:
Málaga / Barcelona

Iti: ED606

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 2.310 2.300 2.310

Preço por pessoa 1.155 1.150 1.155

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 2.360 2.350 2.360

Preço por pessoa 1.180 1.175 1.180

Tour 13 dias:
Málaga / Madri

Iti: ED607

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 2.420 2.390 2.420

Preço por pessoa 1.210 1.195 1.210

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 2.500 2.470 2.500

Preço por pessoa 1.250 1.235 1.250

€
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Europa para DOIS: Estilo MP 1
“Nunca tanto por tão pouco”

Desde 2.490 €
+

16-1215, 18 ou 19 Dias
Visitando:  Madri / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Piza / Roma / Florença / Pádua / Veneza / Innsbruck / Lucerna / 

Zurique / Paris / Lourdes / San Sebastian / Madri

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Madrid.

Dia 2º (Dom): Madri
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre. No final da tarde faremos um passeio por 
Madri iluminado e pelos arredores da Praça 
Maior, onde poderemos opcionalmente, em um 
dos múltiplos restaurantes, degustar as saboro-
sas tapas. (Jantar de tapas incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles e 
Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta do Sol, 
Praça Maior, Praça do Oriente, e Madri moderno. 
Tarde livre para fazer uma excursão a cidade im-
perial de Toledo, para admirar sua catedral, pas-
sear por suas ruas que nos transportam a idade 
média e ficarmos extasiado diante das pinturas 
de El Greco. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Ter): Madri / Zaragoza / Barce-
lona (630Km)
Café da manhã e saída até Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a basílica, antes de continuar viagem 
a Barcelona. Chegada e acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Bar-
celona: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): Barcelona
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, pas-
sando por suas principais avenidas como, a Praça 
da Catalunha, o Passeio de Gracia, a Diagonal, 

a Sagrada Família de Gaudí (Externo), o bairro 
gótico com a catedral, as Ramblas e finalmente o 
Parque de Montjuic onde desfrutaremos de uma 
bela vista panorâmica da cidade e seu Porto 
Olímpico com almoço. (Almoço incluído no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Qui): Barcelona / Cannes ou Nice 
(648Km)
Café da manhã e saída até a fronteira francesa, 
para chegar a Costa Azul. Acomodação no 
hotel em Cannes ou Nice. Ao fim da tarde se 
os horários permitirem poderemos participar de 
uma visita opcional ao Principado de Mônaco.

Dia 7º (Sex): Cannes ou Nice / Pisa / 
Roma (680Km)
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. Acomodação no hotel.

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

Dia 8º (Sáb): Roma
Café da manhã. Saída para realizar, opcional-
mente, a visita detalhada do Vaticano, incluindo 
seus museus, Capela Sistina e basílica do Vati-
cano. (Visita ao museu Vaticano incluída no Pa-
cote Plus P+). Ao término da visita ao Vaticano 
faremos um passeio panorâmico da cidade 
eterna visitando a Praça de Veneza com o Mo-
numento a Victor Emmanuel II, os Foros Impe-
riais 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 restaurante Italiano. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
fazer uma excursão pela bela cidade de Nápoles 
e a ilha de Capri. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Seg): Roma / Florença (290 Km)
Café da manhã. Saída até Florença onde chega-
remos 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 Signoria, a Lo-
ggia 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+). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Ter): Florença / Pádua / Veneza 
(310 Km)
Café da tarde e saída até Pádua, onde teremos 
tempo livre para visitar a Basílica de Santo An-
tonio. 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 Veneziano. Pela tarde opcio-
nalmente poderemos realizar um charmoso 
passeio em gôndola pelos canais Venezianos. 
(Passeio em gôndola incluído no Pacote Plus 
P+). Ao fim da tarde regresso ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 12º (Qua): Veneza / Innsbruck (390 
Km)
Café da manhã e saída até a fronteira austríaca 
contornando o maciço das Dolomitas. Entrada na 
região do Tirol austríaco chegando a Innsbruck. 
Tempo livre para almoço. Pela tarde realizare-
mos um passeio com guia pelo centro histórico 
e admiraremos o famoso “Telhado de Ouro” e os 
principais monumentos da cidade. A noite pode-
remos participar opcionalmente um típico jantar 
e desfrutar um espetáculo de folclore austríaco. 
(Jantar e espetáculo folclore incluídos no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Innsbruck / Lucerna / Zu-
rique (360Km)
Café da manhã e saída até Suíça 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 Zurique. Acomo-
dação no hotel.

Dia 14º (Sex): Zurique / Basiléia / Paris 
(610Km)
Café da manhã e saída até a Basiléia cidade 
fronteira entre Alemanha, Suíça e França. Conti-
nuação da viagem até Paris onde chegaremos ao 
final da tarde. A noite realizaremos uma visita pela 
cidade iluminada e participar opcionalmente de 
um passeio pelo rio Sena em um dos populares 
Bateaux Mouche. (Passeio de barco incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 15º (Sáb): 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 

Zurique

Saídas 2018 / 2019 
A MADRID: SÁBADO 
2018
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

2018
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

A BARCELONA: LUNES 
 
A ROMA: JUEVES 
2018
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11



231Europa para dois: Circuitos

• Traslados do aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria escolhida.
• Transporte em ônibus de turismo com guia durante todo o itinerário.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho.
• Visitas indicadas no itinerário com guias locais falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS.
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).
• Bolsa de viagem entregue no destino.

Serviços incluídosSI

San Sebastián

Cidades Cat. Única
Madri Chamartin / Praga 
Barcelona Hotel Rialto / Catalonia Verdi (Sabadell) / Alimara
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante 
Roma Papilo / Ih Roma Z3 
Florença Grifone / IH Firenze Bussines / The Gate
Veneza Alexander / Lugano Torreta / Russot
Innsbruck Rumerhof / Alpinpark 
Zurique Dorint / Holiday Inn Messe
Paris Courtyard Marriot 
Lourdes Paradis 
Madri Chamartin / Praga 

Hotéis Previstos ou similares

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 14 Abr / 21 Jun 28 Jun / 23 Ago 30 Ago / 18 Out 25 Out/ 21 Mar 28 Mar / 11 Abr

Tour 15 dias:
Roma / Madri

Iti ED608
Categ. Única

Preço 2 pessoas 2.790 2.570 2.790 2.490 2.890

Preço por pessoa 1.395 1.285 1.395 1.245 1.445

Tour Categoria 16 Abr / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Out 29 Out / 11 Mar 18 Mar / 15 Abr

Tour 18 dias:
Barcelona / Madri

Iti ED609
Categ. Única

Preço 2 pessoas 3.480 3.290 3.480 3.160 3.680

Preço por pessoa 1.740 1.645 1.740 1.580 1.840

Tour Categoria 07 Abr / 16 Jun 23 Jun /18 Ago 25 Ago / 20 Out 27 Out / 16 Mar 23 Mar / 13 Abr

Tour 19 dias:
Madri / Madri

Iti ED610
Categ. Única

Preço 2 pessoas 3.530 3.310 3.530 3.190 3.740

Preço por pessoa 1.765 1.655 1.765 1.595 1.870

€

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar de Tapas em Madri
• Almoço em Barcelona
• Almoço em Piza
• Almoço em Roma
• Jantar em Florença
• Jantar em Innsbruck

• Jantar em Lourdes
EXTRAS
• Vaticano: Museus e Capela Sistina
• Passeio de Gôndola em Veneza
• Espetáculo folclore tirolés em Innsbruck
• Passeio em Bateaux Mouche
• Subida a Torre Eiffel (2º Piso)

19 DIAS: MADRI / MADRI:  350 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS
18 DIAS: BARCELONA / MADRI: 350 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

15 DIAS: ROMA / MADRI: 285 € INCLUI 5 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

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

Dia 16º (Dom): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear livre-
mente pela cidade, seus caminhos e bulevares e 
talvez ao museu do Louvre. Acomodação no hotel.

Dia 17º (Seg): Paris / Lourdes (850Km)
Café da manhã. Saída até a região de Loire, con-
tinuando nossa rota até Lourdes onde chegare-
mos ao fim da tarde. Tempo livre para presenciar 
a Procissão das Velas e a Gruta da Virgem (so-
mente abril a outubro). Acomodação no hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Para os passageiros iniciando serviços em 
Madri:

Dia 18º (Ter): Lourdes / San Sebastian / 
Madri (660Km)
Café da manhã. Saída até San Sebastian. Tempo 
livre e continuação a Madri. Acomodação no hotel.

Dia 19º (Qua): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 

de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Para os passageiros iniciando serviços em Bar-
celona ou Roma:

Dia 18º (Ter): Lourdes / San Sebastian / 
Madri (660Km)
Café da manhã. Saída até San Sebastian. Tempo 
livre e continuação a Madri. Ao fim da tarde fa-
remos um passeio por Madri iluminado e aos 
arredores da Praça Maior onde poderemos op-
cionalmente degustar um típico e umas saboro-
sas tapas. (Jantar de tapas incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 19º (Qua): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles 
e Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta 
do Sol, Praça Maior, Praça do Oriente, e Madri 
moderno. Tarde livre para fazer uma excursão 
a cidade imperial de Toledo, para admirar sua 
catedral, passear por suas ruas que nos trans-
portam a idade média e ficarmos extasiado 
diante das pinturas de El Greco. Acomodação 
no hotel.

Dia 20º (Qui): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

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

ITALIA

FRANÇA

ESPANHA

Florença

Paris

Lourdes

Madri

Barcelona

C. Azul

Roma

Veneza 

Innsbruck
Zurique

2
3

1

1

11

3

1 1

2+1



232 Europa para dois: Circuitos

Europa para DOIS: Estilo MP 2 Desde 3.710 €
+

1521 ou 22 Dias
Visitando:  Madri / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Piza / Roma / Florença / Pádua / Veneza / Innsbruck / Lucerna / 

Zurique / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Amberes / La Haya / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Madri.

Dia 2º (Dom): Madri
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre. No final da tarde faremos um passeio por 
Madri iluminado e pelos arredores da Praça 
Maior, onde poderemos opcionalmente, em um 
dos múltiplos restaurantes, degustar as saboro-
sas tapas. (Jantar de tapas incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles e 
Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta do Sol, 
Praça Maior, Praça do Oriente, e Madri moderno. 
Tarde livre para fazer uma excursão a cidade im-
perial de Toledo, para admirar sua catedral, pas-
sear por suas ruas que nos transportam a idade 
média e ficarmos extasiado diante das pinturas 
de El Greco. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Ter): Madri / Zaragoza / Barce-
lona (630 Km)
Café da manhã. Saída até Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Pilar, antes de prosseguir 
viagem a Barcelona. Chegada e acomodação no 
hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Bar-
celona: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): Barcelona
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 
passando por suas principais avenidas como, 
a Praça da Catalunha, o Passeio de Gracia, a 
Diagonal, a Sagrada Família de Gaudí (Externo), 
o bairro gótico com a catedral, as Ramblas e fi-
nalmente o Parque de Montjuic onde desfruta-

remos de uma bela vista panorâmica da cidade 
e seu Porto Olímpico. Tarde livre para almoço. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Qui): Barcelona / Cannes Ou 
Nice (648 Km)
Café da manhã e saída até a fronteira francesa, 
para chegar a Costa Azul. Acomodação no 
hotel em Cannes ou Nice. Ao fim da tarde se 
os horários permitirem poderemos participar de 
uma visita opcional ao Principado de Mônaco.

Dia 7º (Sex): 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. Acomodação no hotel.

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

Dia 8º (Sáb): Roma
Café da manhã. Saída para realizar, opcional-
mente, a visita detalhada do Vaticano, incluindo 
seus museus, Capela Sistina e basílica do Vati-
cano. (Visita ao museu Vaticano incluída no Pa-
cote Plus P+). Ao término da visita ao Vaticano 
faremos um passeio panorâmico da cidade 
eterna visitando a Praça de Veneza com o Mo-
numento a Victor Emmanuel II, os Foros Impe-
riais 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 restaurante Italiano. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
fazer uma excursão pela bela cidade de Nápoles 
e a ilha de Capri. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Seg): 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+). Acomodação no 
hotel.

Dia 11º (Ter): Florença / Pádua / Veneza 
(310 Km)
Café da tarde e saída até Pádua, onde teremos 
tempo livre para visitar a Basílica de Santo An-
tônio. 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 Veneziano. Pela tarde opcio-
nalmente poderemos realizar um charmoso 
passeio em gôndola pelos canais Venezianos. 
(Passeio em gôndola incluído no Pacote Plus 
P+). Ao fim da tarde regresso ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 12º (Qua): Veneza / Innsbruck (390 
Km)
Café da manhã e saída até a fronteira austríaca 
contornando o maciço das Dolomitas. Entrada 
na região do Tirol austríaco chegando a In-
nsbruck. 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 austríaco. (Jantar e espetáculo folclore 
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel.

Dia 13º (Qui): Innsbruck / Lucerna / Zu-
rique (360 Km)
Café da manhã e saída até Suíça 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 Zurique. Acomo-
dação no hotel.

Dia 14º (Sex): Zurique / Basiléia / Paris 
(610 Km)
Café da manhã e saída até a Basiléia cidade 
fronteira entre Alemanha, Suíça e França. Con-
tinuação da viagem até Paris onde chegaremos 
ao final da tarde. A noite realizaremos uma visita 
pela cidade iluminada e participar opcional-
mente de um passeio pelo rio Sena em um dos 
populares Bateaux Mouche. (Passeio de barco 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel.

Dia 15º (Sáb): 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 oportunidade 
de subir a mesma para admirar uma bela pa-
norâmica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 
2º andar incluída no Pacote Plus P+). Nosso 
passeio termina no centro da cidade. Tarde livre. 
Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalles 
para visitar seu belo palácio e famosos jardins e 
pela noite assistir opcionalmente ao espetáculo 
do Moulin Rouge, Paradis Latin ou outro. Aco-
modação no hotel.

Tirol

“Desde Madri à Paris, Países Baixos e Alemanha”
“Nunca tanto por tão pouco”

Saídas 2018 / 2019 
A MADRI: SÁBADO
2018
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria Confort.
• Transporte em ônibus de turismo com guia durante o itinerário.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho.
• Visitas indicadas no itinerário com guias locais falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem entregue no destino
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

Serviços incluídosSI

Frankfurt

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar de tapas em Madri
• Almoço no Porto Olímpico em Barcelona
• Almoço em Piza
• Almoço em Roma
• Jantar em Florença
• Jantar em Innsbruck
• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges

• Almoço em Volendam
• Almoço no barco pelo rio Reno

EXTRAS
• Vaticano: Museus e Capela Sistina
• Passeio de Bateaux Mouche
• Passeio de Gôndola em Veneza
• Espetáculo folclore tirolés em Innsbruck
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Excursão a Marken e Volendam

21 DIAS: MADRI / AMSTERDÃ:  415 € INCLUI 9 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
22 DIAS: MADRI / FRANKFURT:  445 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

Dia 16º (Dom): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear livre-
mente pela cidade, seus caminhos e bulevares 
e talvez ao museu do Louvre. Acomodação no 
hotel.

Dia 17º (Seg): Paris / Bruxelas (252Km)
Café da manhã e saída até Bruxelas. Chegada e 
visita panorâmica da cidade com a esplêndida 
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Congrès, 
o bairro de Heizel com a celebre Atomim, a 
Praça Royale, Palácio Real e o centro antigo com 
a magnífica Grand Platz, possivelmente a mais 
bela da Europa. Tempo livre. A noite poderemos 
opcionalmente desfrutar de um típico jantar ao 
entorno da Grand Platz. (Jantar típico incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 18º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges 
(168Km)
Café da manhã e saída até a cidade de Gante, 
com sua magnífica catedral de San Bavon, onde 
se expõem o famoso Cordeiro Místico, e o centro 
antigo de ambiente medieval. Tempo livre para 
passear pela cidade e continuação a Bruges, pre-
ciosa cidade com seus inumeráveis canais que se 
cruzam e nos recordam Veneza. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Visita da cidade: o Lago de 
Amor e o Beatério, a Praça Maior e Atalaya. Pos-
sibilidade de fazer opcionalmente um passeio de 
barco pelos canais. Acomodação no hotel.

Dia 19º (Qua): Bruges / Antuérpia / Haia 
/ Amsterdã (280Km)
Café da manhã e saída para Antuérpia, a cidade 
Rubens é o segundo porto de mais importância 
da Europa e o mercado de diamantes mais im-
portante da Europa Ocidental. Entraremos na 
Praça Maior com suas casas cheias de história. 
Tempo livre e continuação a Haia, a capital admi-
nistrativa da Holanda, onde encontra-se o Palá-
cio da Paz e o Parlamento. Chegada a Amsterdã. 
Pela tarde saída para efetuar a visita da cidade a 

bordo de um barco que nos conduzirá por seus 
canais e poderemos admirar suas fachadas e 
igrejas do século XVI e XVII, e o porto antigo da 
cidade. Ao final da visita nós entraremos em uma 
fábrica de diamantes. Acomodação no hotel.

Dia 20º (Qui): Amsterdã
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar 
desta encantadora cidade. Sugerimos fazer uma 
visita opcional a vizinha cidade de Volendam, 
típico povoado pesqueiro, e a Marken, situada 
em uma ilha unida ao continente por um deque. 
Poderemos visitar também uma fábrica de queijo 
holandês. (Visita e almoço incluídos no Pacote 
Plus P+).

Dia 21º (Sex): Amsterdã / Colônia / O 
Reno / Frankfurt (510Km) “Cruzeiro Pelo 
Rio Reno”
Café da manhã e saída até Colônia. Tempo livre 
para poder visitar sua bela catedral e conti-
nuação as margens do rio Reno a Boppard onde 
embarcaremos para realizar um cruzeiro pelo 
rio até St. Goar. (Almoço durante passeio no 
Reno incluído no Pacote Plus P+). Continuação 
a Frankfurt, onde chegaremos ao centro da ci-
dade. Tempo livre para conhecer a pé o seu cen-
tro histórico e a praça de Romer. Acomodação 
no hotel.

Para os passageiros terminando o tour em 
Amsterdã: Café da manhã e tempo livre até o 
traslado ao aeroporto para embarcar em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços.

Dia 22º (Sáb): Frankfurt
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

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

ITALIA

FRANÇA

ALEMANHA

AUSTRIA

ESPANHA

Florença

Paris

Bruxelas

Frankfurt

Bruges
Amsterdã

Madri
Barcelona

Cannes

Roma

Veneza 

Innsbruck
Zurique

2

2

1

3

1

1

11

3

1 1

2

1

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 07 Abr / 16 Jun 23 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Out 27 Oct / 16 Mar 23 Mar / 13 Abr

Tour 21 dias:
Madri / Amsterdã

Iti ED611
Categ. Única

Preço 2 pessoas 4.170 3.970 4.170 3.710 4.370

Preço por pessoa 2.085 1.985 2.085 1.855 2.185
Tour 22 dias:

Madri / Frankfurt
Iti ED612

Categ. Única
Preço 2 pessoas 4.340 4.130 4.340 3.880 4.560

Preço por pessoa 2.170 2.065 2.170 1.940 2.280

€

Hotéis Previstos ou similares

Cidades Cat. Única
Madri Chamartin / Praga 

Barcelona Hotel Rialto / Hotel Catalonia Verdi (Sabadell) / Alimara

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante 

Roma Papilo / Ih Roma Z3 

Florença Grifone / IH Firenze Bussines / The Gate

Veneza Alexander / Lugano Torreta / Russot

Innsbruck Rumerhof / Alpinpark 

Zurique Dorint / Holiday Inn Messe

Paris Courtyard Marriot 

Bruxelas Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station

Bruges Leonardo

Amsterdã Coredon 

Frankfurt NH Morfelden  / Holiday Inn Express Messe  / Tryp By Wyndham



234 Europa para dois: Circuitos

Europa para DOIS: 5“Europa Eterna” Desde 2.730 €
+

19

15, 17 ou 18 Dias
Visitando:  Madri / San Sebastian / Bordeaux / Região de Loire / Paris / O Reno / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / 

Zurique / Innsbruck / Veneza / Pádua / Florença / Roma / Piza / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madri

Dia 1º (Sex): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Madri.

Dia 2º (Sáb): Madri
Café da manhã. Chegada ao aeroporto e tras-
lado ao hotel. Pela tarde faremos um passeio por 
Madri iluminado e aos arredores da Praça Maior 
onde poderemos opcionalmente degustar um 
saboroso jantar em um dos seus múltiplos res-
taurantes. (Jantar de tapas incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 3º (Dom): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles 
e Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta do 
Sol, Praça Maior, Praça Oriente, e ao Madri mo-
derno. Tarde livre. Sugerimos fazer uma excur-
são a cidade imperial de Toledo, para admirar 
sua catedral e passear por suas ruas, que nos 
transportam a idade média e ficarmos extasiado 
diante das pinturas de El Greco. (Almoço típico 
e Visita a Toledo incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Seg): Madri / San Sebastian / 
Bordeaux (690 Km)
Café da manhã e saída até San Sebastian. Tempo 
livre. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Conti-
nuação até a França. Chegada a Bordeaux. Aco-
modação no hotel.

Dia 5º (Ter): Bordeaux / Região Do Loire 
/ Paris (610 Km)
Café da manhã e saída até a região dos castelos 
de Loire onde teremos a oportunidade de fazer 
uma parada e admirar um dos seus famosos 
castelos. Breve parada e continuação a Paris. 

Ao fim da tarde saída para fazer um passeio por 
Paris iluminado e realizar opcionalmente um 
belo passeio de barco pelo rio Sena, a bordo 
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio em 
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 6º (Qua): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela 
cidade, suas principais avenidas e monumentos 
como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o Arco do 
Triunfo, Campos Elíseos, os Inválidos, a Opera 
e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de subir 
a mesma para admirar uma bela panorâmica de 
toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar incluída 
no Pacote Plus P+). Nosso passeio termina no 
centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos fazer 
uma visita opcional a Versalles para visitar seu 
belo palácio e famosos jardins e pela noite assistir 
opcionalmente ao espetáculo do Moulin Rouge, 
Paradis Latin ou outro. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qui): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear li-
vremente pela cidade e seus bulevares, pos-
sibilidade de visita ao museu do Louvre para 
conhecer sua grande coleção de arte. Acomo-
dação no hotel.

Dia 8º (Sex): Paris / Frankfurt (620 Km) 
“Passeio pelo Rio Reno”
Café da manhã. Saída em direção a região da 
Champagne, seguindo viagem à Alemanha 
para chegar as margens do rio Reno pelo qual 
faremos um delicioso passeio em barco em Bo-
ppard até St. Goar. (Almoço durante passeio no 
Reno incluído no Pacote Plus P+). Continuação a 
Frankfurt cujo centro poderemos conhecer. Aco-
modação no hotel em Frankfurt ou arredores.

Dia 9º (Sáb): Frankfurt / Heidelberg / Lu-
cerna / Zurique (514 Km)
Café da manhã. Saída até uma das mais belas 
cidades da Alemanha, Heidelberg, cidade uni-
versitária com um precioso centro antigo e domi-
nada por seu castelo. Tempo livre e continuação 
da nossa viagem a Floresta Negra até a Basiléia 
para entrar na Suíça e continuar a Lucerna, uma 
das mais belas cidades da Suíça as margens do 
lago dos Quatro Cantões. Tempo livre e conti-
nuação da nossa rota a Zurique a capital finan-
ceira do país. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Dom): Zurique / Innsbruck / Ve-
neza (685 Km)
Café da manhã. Saída até a região do Tirol aus-
tríaco chegando a Innsbruck. Tempo livre para 
o almoço e passear pelo centro histórico admi-
rando o famoso “Telhado de Ouro” e os princi-
pais monumentos da cidade. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Chegada a Veneza ao final 
da tarde. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Seg): Veneza / Pádua / Florença 
(300 Km)
Café da manhã. Saída para fazer uma visita da ci-
dade a pé finalizando na praça de São Marcos, e 
visitar a uma famosa oficina de cristal Veneziano. 
Tempo livre para almoçar na cidade. (Passeio 
em gôndola incluído no Pacote Plus P+). Saída 
a Pádua, onde teremos tempo livre para poder 
visitar a Basílica de Santo Antônio. Continuação a 
Florença, a cidade mais bela da Europa, por sua 
riqueza arquitetônica e artística. Acomodação 
no hotel.

Dia 12º (Ter): Florença / Roma (290 Km)
Café da manhã. Pela manhã passearemos pelo 
centro artístico da cidade, com seu Duomo, o 

Campanário de Giotto, o Batistério de São João, 
a igreja de São Lorenço, a Praça da Signoria, a 
Loggia dei Lanzi e a igreja de Santa Maria de 
Fiore, terminando na Ponte Vecchio, antigo cen-
tro comercial da cidade. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde saída até a cidade 
eterna, Roma. Chegada e Acomodação no hotel. 
Ao final da tarde faremos um passeio por Roma 
iluminada, admirar todo o esplendor da cidade e 
seus belos monumentos. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qua): Roma
Café da manhã. Saída para realizar opcional-
mente a visita detalhada do Vaticano, incluindo 
seus museus, Capela Sistina e Basílica de São 
Pedro do Vaticano. (Visita ao museu do Vaticano 
incluída no Pacote Plus P+). Ao término da visita 
ao Vaticano, faremos um passeio panorâmico da 
cidade eterna, visitando a Praça de Veneza com 
o monumento a Victor Emmanuel II, os Foros Im-
periais e Romanos, São João de Latrán, o Templo 
de Vesta, o Coliseu, Arco de Constantino, a Via 
Veneto e o castelo de Santo Angelo. Ao término 
da nossa visita, sugerimos desfrutar de um belo 
almoço em um típico restaurante Italiano. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 14º (Qui): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
tomar uma excursão de dia inteiro para visitar a 
cidade de Nápoles e a bela ilha de Capri. Aco-
modação no hotel.

Dia 15º (Sex): Roma / Pisa / Cannes ou 
Nice (680 Km)
Café da manhã e saída até Pisa. Tempo livre para 
visitar o conjunto histórico com sua famosa torre 
inclinada. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 

Heidelberg

Saídas 2018 / 2019 
A MADRI: SEXTA 

2018
Abril
Maio
Junho
Julho

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29
05, 12
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã durante todo o itinerário nos hotéis selecionados.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho.
• Acompanhamento de guia durante todo o itinerário europeu em ônibus. (Espanhol).
• Visitas indicadas no itinerário com guias locais falando espanhol.
• Passeio de barco pelo rio Reno. 
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem entregue no destino.
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

Serviços incluídosSI

Pisa

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Madri Holiday Inn Piramides / Claridge Maiorazgo / Rafael Atocha

Bordeaux Novotel Burdeaux Le Lac Novotel Burdeaux Le Lac

Paris Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar Mercure Porte Versalles  / Mercure Paris Quai Ivry

Frankfurt NH Morfelden  / Holiday Inn Express Messe 
 / Tryp By Wyndham / Dorint

Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
 / Qgreen By Melia

Zurique Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn 
Messe /  NH Messe / Züri by Fassbind

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn 
Messe /  NH Messe / Züri by Fassbind

Veneza Russot / Alexander Lugano Torreta / Delfino

Florença The Gate  / IH Firence Business / Grifont Palazzo Ricasolli  / Nill

Roma Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / 
Hipark Suites Nice

Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / 
Hipark Suites Nice

Barcelona Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell) Porta Fira / AC Som

Madri Holiday Inn Piramides / Claridge Maiorazgo / Rafael Atocha

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar de tapas em Madri
• Almoço em Toledo
• Almoço em San Sebastian
• Almoço no barco
• Almoço em Innsbruck
• Almoço em Florença
• Almoço em Roma

• Almoço em Piza

EXTRAS
• Visita a Toledo
• Passeio de Bateaux Mouche
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de Gôndola em Veneza
• Vaticano: museus e Capela Sistina

15 DIAS: MADRI / ROMA: 380 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS
17 E 18 DIAS: MADRI / MADRI OU BARCELONA: 440 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

Continuação até o Norte, para chegar a Costa 
Azul ao fim da tarde. Acomodação no hotel em 
Cannes ou Nice.

Para os passageiros terminando serviços em 
Roma: Café da manhã e tempo livre até ser con-
duzido ao aeroporto para embarcar em voo de 
regresso.

Dia 16º (Sáb): Cannes ou Nice / Barce-
lona (648 Km)
Café da manhã e saída até a fronteira com a 
Espanha chegando a Barcelona. Acomodação 
no hotel.

Dia 17º (Dom): Barcelona / Zaragoza / 
Madri (630 Km)
Café da manhã e depois de um breve passeio 
panorâmico pela cidade para poder admirar a 

Sagrada Família e desfrutar de uma bela panorâ-
mica da cidade desde a montanha de Montjuic, 
saída até Zaragoza onde faremos uma breve 
parada junto a basílica. Continuação a Madri. 
Acomodação no hotel.

Para os passageiros terminando serviços em 
Barcelona: Café da manhã e tempo livre até ser 
conduzido ao aeroporto para embarcar em voo 
de regresso.

Dia 18º (Seg): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

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

ITALIA

FRANÇA

ESPANHA

Florença

Paris

Madri

San Sebastián
Bordeaux

Barcelona

C. Azul

Roma

Veneza 

InnsbruckZurique

Frankfurt

AUSTRIA

ALEMANHA

1
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1

1

1

1
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 06 Abr / 22 Jun 29 Jun / 24 Ago 31 Ago / 19 Out 26 Out / 22 Mar 29 Mar / 12 Abr

Tour 15 dias:
Madri / Roma

Iti ED613

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.040 2.820 3.040 2.730 3.240

Preço por pessoa 1.520 1.410 1.520 1.365 1.620

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 3.370 3.090 3.370 3.050 3.560

Preço por pessoa 1.685 1.545 1.685 1.525 1.780

Tour 17 dias:
Madri / Barcelona

Iti ED614

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.500 3.300 3.500 3.170 3.700

Preço por pessoa 1.750 1.650 1.750 1.585 1.850

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 3.920 3.640 3.920 3.540 4.100

Preço por pessoa 1.960 1.820 1.960 1.770 2.050

Tour 18 dias:
Madri / Madri

Iti ED615

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.580 3.380 3.580 3.210 3.640

Preço por pessoa 1.790 1.690 1.790 1.605 1.820

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 3.990 3.710 3.990 3.590 4.090

Preço por pessoa 1.995 1.855 1.995 1.795 2.045

€



236 Europa para dois: Circuitos

Europa para DOIS: 6 “A Bela Europa” Desde 2.210 €

+
17

12, 14, 16 ou 18 Dias
Visitando:  Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurique / Innsbruck / Veneza / Pádua / Florença 

/ Roma / Piza / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madri

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Londres.

Dia 2º (Dom): Londres
Recepção no aeroporto Heathrow e traslado ao 
hotel. Dia livre para ter o primeiro contato com 
Londres e passear pelo centro comercial desta 
grande cidade. Acomodação no hotel.

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

Dia 4º (Ter): Londres / Paris Pelo Euro-
tunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde 
nosso ônibus embarcará no trem que nos con-
duzirá através do Canal da Mancha pelo Eurotú-
nel. Chegada a Calais e continuação pela estrada 
até Paris, onde chegaremos no meio da tarde. No 
final da tarde, saída para fazer uma visita por Paris 
iluminada e realizar um passeio de barco pelo 
Sena a bordo de um dos populares “Bateaux 
Mouche”. (Passeio no Bateaux Mouche incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Paris: 
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Ao fim 
da tarde saída para realizar o tour de Paris ilumi-
nado. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela 
cidade, suas principais avenidas e monumentos 

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

Dia 6º (Qui): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear li-
vremente pela cidade e seus bulevares, pos-
sibilidade de visita ao museu do Louvre para 
conhecer sua grande coleção de arte. Acomo-
dação no hotel.

Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620Km) 
“Passeio pelo Rio Reno”
Café da manhã. Saída em direção a região da 
Champagne, seguindo viagem à Alemanha 
para chegar as margens do rio Reno pelo qual 
faremos um delicioso passeio em barco em Bo-
ppard até St. Goar. (Almoço durante passeio no 
Reno incluído no Pacote Plus P+). Continuação a 
Frankfurt cujo centro poderemos conhecer. Aco-
modação no hotel em Frankfurt ou arredores.

Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Heidelberg / Lu-
cerna / Zurique (514Km)
Café da manhã. Saída até uma das mais belas 
cidades da Alemanha, Heidelberg, cidade uni-
versitária com um precioso centro antigo e domi-
nada por seu castelo. Tempo livre e continuação 
da nossa viagem a Floresta Negra até a Basiléia 
para entrar na Suíça e continuar a Lucerna, uma 
das mais belas cidades da Suíça as margens do 
lago dos Quatro Cantões. Tempo livre e conti-
nuação da nossa rota a Zurique a capital finan-
ceira do país. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Zurique / Innsbruck / Ve-
neza (685Km)
Café da manhã. Saída até a região do Tirol aus-
tríaco chegando a Innsbruck. Tempo livre para 
o almoço e passear pelo centro histórico admi-
rando o famoso “Telhado de Ouro” e os princi-
pais monumentos da cidade. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Chegada a Veneza ao final 
da tarde. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Seg): Veneza / Pádua / Florença 
(300Km) 
Café da manhã. Saída para fazer uma visita da ci-
dade a pé finalizando na praça de São Marcos, e 
visitar a uma famosa oficina de cristal Veneziano. 
Tempo livre para almoçar na cidade. (Passeio 
em gôndola incluído no Pacote Plus P+). Saída 
a Pádua, onde teremos tempo livre para poder 
visitar a Basílica de Santo Antônio. Continuação a 
Florença, a cidade mais bela da Europa, por sua 
riqueza arquitetônica e artística. Acomodação 
no hotel

Dia 11º (Ter): Florença / Roma (290 Km)
Café da manhã. Pela manhã passearemos pelo 
centro artístico da cidade, com seu Duomo, 
o Campanário de Giotto, o Batistério de São 
João, a igreja de São Lorenço, a Praça da Sig-
noria, a Loggia dei Lanzi e a igreja de Santa 
Maria de Fiore, terminando na Ponte Vecchio, 
antigo centro comercial da cidade. (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Pela tarde saída até a 
cidade eterna, Roma. Chegada e Acomodação 
no hotel. Ao final da tarde faremos um passeio 
por Roma iluminada, admirar todo o esplendor 
da cidade e seus belos monumentos. Acomo-
dação no hotel.

Dia 12º (Qua): Roma
Café da manhã. Saída para realizar opcional-
mente a visita detalhada do Vaticano, incluindo 
seus museus, Capela Sistina e Basílica de São 

Pedro do Vaticano. (Visita ao museu do Vati-
cano incluída no Pacote Plus P+). Ao término 
da visita ao Vaticano, faremos um passeio pa-
norâmico da cidade eterna, visitando a Praça 
de Veneza com o monumento a Victor Em-
manuel 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 Santo Angelo. Ao término da nossa visita, 
sugerimos desfrutar de um belo almoço em um 
típico restaurante Italiano. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 13º (Qui): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
tomar uma excursão de dia inteiro para visitar a 
cidade de Nápoles e a bela ilha de Capri. Aco-
modação no hotel.

Dia 14º (Sex): Roma / Pisa / Cannes ou 
Nice (680Km)
Café da manhã e saída até Pisa. Tempo livre para 
visitar o conjunto histórico com sua famosa torre 
inclinada. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Continuação até o Norte, para chegar a Costa 
Azul ao fim da tarde. Acomodação no hotel em 
Cannes ou Nice.

Para os passageiros terminando serviços em 
Roma: Café da manhã e tempo livre até ser con-
duzido ao aeroporto para embarcar em voo de 
regresso.

Dia 15º (Sáb): Cannes Ou Nice / Barce-
lona (648Km)
Café da manhã e saída até a fronteira com a Es-
panha chegando a Barcelona. A noite teremos a 
oportunidade de assistir um jantar opcional no 
Pueblo Espanhol onde se encontra uma repro-
dução das cidades e monumentos mais conheci-
dos da Espanha. Acomodação no hotel.

Londres

Saídas 2018 / 2019 
A LONDRES: SABADO A PARIS: SEGUNDA 
2018
Abril
Maio
Junho
Julho

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

2018
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis escolhidos.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho.
• Transporte em ônibus e trem Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em ferry).
• Acompanhamento de guia durante todo o itinerário europeu em ônibus. (Espanhol).
• Visitas indicadas no itinerário com guias falando espanhol.
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem entregue no destino.
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

Serviços incluídosSI

Paris

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Londres Ibis Earl Court  / Royal National Novotel West

Paris Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar Mercure Porte Versalles  / Mercure Paris Quai Ivry

Frankfurt NH Morfelden  / Holiday Inn Express Messe 
 / Tryp By Wyndham / Dorint

Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
 / Qgreen By Melia

Zurique Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn 
Messe /  NH Messe / Züri by Fassbind

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn 
Messe /  NH Messe / Züri by Fassbind

Veneza Russot / Alexander Lugano Torreta / Delfino

Florença The Gate  / IH Firence Business / Grifont Palazzo Ricasolli  / Nill

Roma Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / 
Hipark Suites Nice

Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / 
Hipark Suites Nice

Barcelona Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell) Porta Fira / AC Som

Madri Holiday Inn Piramides / Claridge Maiorazgo / Rafael Atocha

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço no barco
• Almoço em Innsbruck
• Almoço em Florença
• Almoço em Roma
• Almoço em Piza
• Jantar de tapas em Madri

• Almoço em Toledo

EXTRAS
• Passeio de Bateaux Mouche
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de Gôndola em Veneza
• Vaticano: museus e Capela Sistina
• Visita a Toledo

12 OU 14 DIAS: PARIS OU LONDRES / ROMA: 250 € INCLUI 4 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
16 OU 18 DIAS: PARIS OU LONDRES / MADRI: 415 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

ITALIA

FRANÇA

REINO
UNIDO

ESPANHA

Florença

Paris

Londres

Madri Barcelona

C. Azul

Roma

Veneza 

InnsbruckZurique

Frankfurt

AUSTRIA

ALEMANHA2

3
1

1

1

1

3

1

1

2

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 09 Abr / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Out 29 Out / 18 Mar 25 Mar / 15 Abr

Tour 12 dias:
Paris / Roma

Iti ED616

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 2.470 2.270 2.470 2.210 2.670

Preço por pessoa 1.235 1.135 1.235 1.105 1.335

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 2.750 2.510 2.750 2.480 2.940

Preço por pessoa 1.375 1.255 1.375 1.240 1.470

Tour 16 dias:
Paris / Madri

Iti ED617

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.240 3.050 3.240 2.930 3.420

Preço por pessoa 1.620 1.525 1.620 1.465 1.710

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 3.660 3.390 3.660 3.300 3.840

Preço por pessoa 1.830 1.695 1.830 1.650 1.920

Tour Categoria 07 Abr / 23 Jun 30 Jun / 18 Ago 25 Ago / 20 Out 27 Out / 23 Mar 30 Mar / 13 Abr

Tour 14 dias:
Londres / Roma

Iti ED618

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.020 2.780 3.020 2.780 3.220

Preço por pessoa 1.510 1.390 1.510 1.390 1.610

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 3.390 3.160 3.390 3.170 3.580

Preço por pessoa 1.695 1.580 1.695 1.585 1.790

Tour 18 dias:
Londres / Madri

Iti ED619

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.840 3.640 3.840 3.500 3.980

Preço por pessoa 1.920 1.820 1.920 1.750 1.990

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.350 4.090 4.350 4.060 4.520

Preço por pessoa 2.175 2.045 2.175 2.030 2.260

€

Dia 16º (Dom): Barcelona / Zaragoza / 
Madri (630Km)
Café da manhã. Depois de um breve passeio 
panorâmico pela cidade para admirar a Sa-
grada Família e conhecer seus caminhos como 
as Ramblas e finalmente o Parque de Montjuic 
onde desfrutaremos de uma bela panorâmica da 
cidade e seu Porto Olímpico, saída até Zaragoza 
onde faremos uma breve parada junto a basílica. 
Continuação a Madri. Ao fim da tarde faremos 
um passeio por Madri iluminado e pelos arredo-
res da Praça Maior, onde poderemos, em um de 
seus múltiplos restaurantes degustar umas sabo-
rosas tapas. (Jantar de tapas incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 17º (Seg): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles 

e Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta 
do Sol, Praça Maior e Praça Oriente, e ao 
Madri moderno. Tarde livre. Sugerimos fazer 
uma excursão a cidade imperial de Toledo, 
para admirar sua catedral e passear por suas 
ruas, que nos transportam a idade média e 
ficarmos extasiado diante das pinturas de El 
Greco. (Almoço típico e Visita a Toledo in-
cluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel.

Dia 18º (Ter): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até as 10h.
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Europa para DOIS: 7 “Todos a Europa” Desde 2.990 €
+

24

16, 18, 20 ou 22 Dias
Visitando:   Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt 

/ Heidelberg / Lucerna / Zurique / Innsbruck / Veneza / Pádua / Florença / Roma / Piza / Costa Azul / Bar-
celona / Zaragoza / Madri

Dia 1º (Ter): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Londres.

Dia 2º (Qua): Londres
Recepção no aeroporto Heathrow e traslado ao 
hotel. Dia livre para ter o primeiro contato com 
Londres e passear pelo centro comercial desta 
grande cidade. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Qui): Londres
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita 
à cidade percorrendo suas principais avenidas e 
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Tra-
falgar Square, Abadía de Westminster e terminar 
em frente ao Palácio de Buckingham para assistir 
à troca de guarda caso se realize neste dia. A vi-
sita termina após a troca de guarda. Tarde livre. 
Retorno para o hotel fica por sua conta.

Dia 4º (Sex): Londres / Paris Pelo Euro-
tunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde 
nosso ônibus embarcará no trem que nos con-
duzirá através do Canal da Mancha pelo Eurotu-
nel. Chegada a Calais e continuação pela estrada 
até Paris, onde chegaremos no meio da tarde. No 
final da tarde, saída para fazer um passeio por 
Paris iluminada e realizar um passeio de barco 
pelo Sena a bordo de um dos populares “Bateaux 
Mouche”. (Passeio no Bateaux Mouche incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Paris: 
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Ao fim da 
tarde saída para realizar o tour de Paris iluminado 
e teremos a ocasião de realizar um belo passeio de 
barco pelo rio Sena a bordo dos populares “Ba-
teaux Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche in-
cluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sáb): 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 oportunidade 
de subir a mesma para admirar uma bela pa-
norâmica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 
2º andar incluída no Pacote Plus P+). Nosso 
passeio termina no centro da cidade. Tarde livre. 

Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalles 
para visitar seu belo palácio e famosos jardins e 
pela noite assistir opcionalmente ao espetáculo 
do Moulin Rouge, Paradis Latin ou outro. Aco-
modação no hotel.

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

Dia 7º (Seg): Paris / Bruxelas (252 Km)
Café da manhã. Saída até Bruxelas. Chegada e 
visita panorâmica da cidade com a esplêndida 
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Congrés, 
o bairro de Heizel com a celebre Atomium, a 
Placa Royale, Palácio Real e o centro antigo, com 
a magnífica Grand Platz, possivelmente a mais 
bela da Europa. Tempo livre. Pela noite podere-
mos opcionalmente desfrutar de um típico jantar 
em torno do Grand Platz. (Jantar típico incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges 
(168 Km)
Café da manhã. Saída até a cidade de Gante, 
com sua magnífica catedral de San Bavon, 
onde se expõem o famoso Cordeiro Místico, o 
centro antigo e seu ambiente medieval. Tempo 
livre para passear pela cidade e continuação a 
Bruges, preciosa cidade com seus inumeráveis 
canais que cruzam e nos recordam Veneza. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Visita da 
cidade, o Lago do Amor e o Beatério, a Praça 
Maior e Atalaia. Possibilidade de fazer opcional-
mente um passeio de barco pelos canais. Aco-
modação no hotel.

Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / Haia / 
Amsterdã (280 Km)
Café da manhã. Saída para Antuérpia, a cidade 
Rubens e o segundo porto de maior importância 
da Europa e seu mercado de diamantes, o mais 
importante da Europa Ocidental. Entraremos na 
Praça Maior com suas casas cheias de história. 

Tempo livre. Continuação a Haia, a capital admi-
nistrativa da Holanda, onde encontra-se o Parla-
mento e o Palácio da Paz. Chegada a Amsterdã. 
Pela tarde, saída para fazer uma visita da cidade 
a bordo de um barco, que nos conduzirá por 
seus canais e poderemos admirar suas fachadas 
e igrejas do século XVI e XVII e o porto antigo da 
cidade. Ao final da visita entraremos na fábrica 
de diamantes. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qui): Amsterdã
Café da manhã. Dia livre para desfrutar dessa ci-
dade encantadora. Sugerimos fazer uma visita 
opcional as vizinhas cidade de Volendam, típico 
povoado pesqueiro, e Marken, situada em uma 
ilha, unida ao continente por um deque. Podere-
mos visitar também uma fábrica de queijo holan-
desa. (Vista e almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 11º (Sex): Amsterdã / Colônia / O 
Rino / Frankfurt (510 Km) “Passeio Pelo 
Rio Reno“
Café da manhã. Saída até a Colônia. Tempo 
livre para poder visitar sua bela catedral e con-
tinuação pelas margens do rio Reno o Boppard 
onde embarcaremos para realizar um cruzeiro 
pelo rio até St. Goar. (Almoço durante passeio 
no Reno incluído no Pacote Plus P+). Conti-
nuação a Frankfurt, onde chegaremos ao centro 
da cidade. Tempo livre para conhecer o seu cen-
tro histórico e a praça de Romer. Acomodação 
no hotel.

Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Heidelberg / 
Lucerna / Zurique (514 Km)
Café da manhã. Saída até uma das mais belas 
cidades da Alemanha, Heidelberg, cidade 
universitária com um precioso centro antigo e 
dominada por um castelo. Tempo livre e con-
tinuação da nossa viagem pela Floresta Negra 
até a Basiléia para entrar na Suíça. Continuação 
a Lucerna, uma das mais belas cidades da Suíça 
as margens do lago dos Quatro Cantões. Tempo 
livre. Continuação a nossa rota até Zurique a ca-
pital financeira do país. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Dom): Zurique / Innsbruck / Ve-
neza (685 Km) 
Café da mãe. Saída até a região do Tirol aus-
tríaco chegando a Innsbruck. Tempo livre para 
almoçar e passear pelo centro histórico admi-

rando o famoso “Telhado de Ouro” e os prin-
cipais monumentos da cidade. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Chegada a Veneza pela 
tarde.  Acomodação no hotel.

Dia 14º (Seg): Veneza / Pádua / Florença  
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da 
cidade a pé, finalizando na praça de San Mar-
cos, incluindo a visita de uma famosa oficina de 
cristal Veneziano. Podemos aproveitar para fazer 
um passeio de gôndola pelos canais. Tempo livre 
para almoçar na cidade. (Passeio em gôndola 
incluído no Pacote Plus P+). Saída até Pádua, 
onde teremos tempo livre para visitar a basí-
lica de Santo Antonio. Continuação a Florença, 
a cidade mais bela da Europa, por sua riqueza 
arquitetônica e artística. Alojameto.

Dia 15º (Ter): Florença / Roma (290 Km) 
Café da manhã. Pela manhã percorreremos o 
centro artístico da cidade com seu Duomo, o 
Campanário de Giotto, o Batistério de São João, 
a igreja de São Lorenço, a praça da Signoria, a 
Loggia dei Lanzi e a igreja de Santa Maria do 
Fiore, terminando na Ponte Vecchio, o antigo 
centro comercial da cidade. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde saída até a cidade 
eterna, Roma. Chegada e Acomodação no hotel. 
Na última hora, faremos um passeio por Roma 
iluminada para admirar todo o esplendor da ci-
dade e seus belos monumentos. Acomodação 
no hotel.

Dia 16º (Qua): Roma
Café da manhã. Saída para realizar opcional-
mente uma visita detalhada ao Vaticano in-
cluindo seus museus, Capela Sistina e a basílica 
do Vaticano. (Visita ao museu Vaticano incluído 
no Pacote Plus P+). Ao término da visita, fare-
mos um passeio panorâmico da “cidade eterna” 
visitando a Praça de Veneza com o monumento 
a Vitor Emanuel II, os Foros Imperiais e Romanos, 
São João de Latrán, o templo de Vesta, o Coli-
seu, Arco de Constantino, a Via Veneto e o cas-
telo de Santo Angelo. Ao término de nossa visita, 
sugerimos desfrutar de um bom almoço em um 
restaurante típico Italiano. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 17º (Qui): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 

Amsterdã

Saídas 2018 / 2019 
A LONDRES: TERÇA A Paris: QUINTA
2018
Abril
Maio
Junho
Julho

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

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09, 16

2018
Abril
Maio
Junho
Julho

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo com guia acompanhante durante o passeio de ônibus.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol.
• Visita noturna de Paris.
• Trajeto de ônibus e trem no Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em ferry).
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem entregue no destino.
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

Serviços incluídosSI

Barcelona

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Londres Ibis Earl Court  / Royal National Novotel West
Paris Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar Mercure Porte Versalles  / Mercure Paris Quai Ivry
Bruxelas Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station
Bruges Leonardo Velotel
Amsterdã Coredon Ramada
Frankfurt NH Morfelden  / Holiday Inn Express Messe 

 / Tryp By Wyndham / Dorint
Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
 / Qgreen By Melia

Zurique Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /  
NH Messe / Züri by Fassbind

Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe /  
NH Messe / Züri by Fassbind

Veneza Russot / Alexander Lugano Torreta / Delfino
Florença The Gate  / IH Firence Business / Grifont Palazzo Ricasolli  / Nill
Roma Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Hipark 

Suites Nice
Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Hipark 
Suites Nice

Barcelona Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell) Porta Fira / AC Som
Madri Holiday Inn Piramides / Claridge Maiorazgo / Rafael Atocha

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Janta típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço no cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Innsbruck
• Almoço em Florença
• Almoço em Roma
• Almoço em Piza
• Jantar de Tapas

• Almoço típico em Toledo

EXTRAS
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de barco pelo Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursão a Marken e Volendam
• Passeio de Gôndola em Veneza
• Vaticano: museus e Capela Sistina
• Visita a Toledo

16 OU 18 DIAS: PARIS OU LONDRES / ROMA:  435 €INCLUI 7 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
20 OU 22 DIAS: PARIS OU LONDRES / MADRI: 585 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 7 EXTRAS

neste dia, fazer uma excursão para visitar a bela 
cidade de Napoles e a ilha de Capri. Acomo-
dação no hotel.

Dia 18º (Sex): Roma / Pisa / Cannes ou 
Nice (680Km)
Café da manhã. Saída até Pisa. Tempo livre para 
visitar o conjunto histórico e sua famosa torre 
inclinada. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Continuação até o Norte, para chegarmos 
a Costa Azul ao fim da tarde. Acomodação no 
hotel em Cannes ou Nice.

Para os passageiros terminando os serviços 
em Roma: Café da manhã e tempo livre até o 
traslado ao aeroporto para embarcar em voo de 
regresso.

Dia 19º (Sáb): Cannes ou Nice / Barce-
lona (648 Km)
Café da manhã. Saída até a fronteira com a 
Espanha chegando a Barcelona. Faremos uma 
breve visita panorâmica da cidade para admirar 
a Sagrada Família e desfrutar de uma bela vista 
panorâmica da cidade desde o Montjuic. Aco-
modação no hotel.

Dia 20º (Dom): Barcelona / Zaragoza / 
Madri (630 Km)
Café da manhã. Depois de um breve passeio 
panorâmico pela cidade para admirar a Sagrada 
Família e conhecer seus caminhos como as 

Ramblas e finalmente o parque Montjuic, onde 
desfrutaremos de uma bela vista panorâmica da 
cidade e seu porto. Saída até Zaragoza onde 
faremos uma breve parada junto a basílica. Con-
tinuação a Madri. Ao fim da tarde faremos um 
passeio por Madri iluminado e pelos arredores 
da Praça Maior, onde poderemos, em um de 
seus múltiplos restaurantes degustar umas sabo-
rosas tapas. (Jantar de tapas incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 21º (Seg): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles 
e Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta do 
Sol, Praça Maior e Praça Oriente, e ao Madri 
moderno. Tarde livre. Sugerimos fazer uma ex-
cursão a cidade imperial de Toledo, para admi-
rar sua catedral e passear por suas ruas, que nos 
transportam a idade média e ficarmos extasiado 
diante das pinturas de El Greco. (Almoço típico 
e Visita a Toledo incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 22º (Ter): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

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

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 05 Abr / 21 Jun 28 Jun / 23 Ago 30 Ago / 25 Out 01 Nov / 14 Mar 21 Mar / 18 Abr

Tour 16 dias:
Paris / Roma

Iti ED620

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.340 3.240 3.340 2.990 3.540

Preço por pessoa 1.670 1.620 1.670 1.495 1.770

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 3.830 3.590 3.830 3.300 3.980

Preço por pessoa 1.915 1.795 1.915 1.650 1.990

Tour 20 dias:
Paris / Madri

Iti ED621

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.140 4.030 4.140 3.720 4.320

Preço por pessoa 2.070 2.015 2.070 1.860 2.160

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.760 4.490 4.760 4.130 4.920

Preço por pessoa 2.380 2.245 2.380 2.065 2.460

Tour Categoria 03 Abr / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 23 Out 30 Out / 12 Mar 19 Mar / 16 Abr

Tour 18 dias:
Londres / Roma

Iti ED622

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.930 3.780 3.930 3.530 4.120

Preço por pessoa 1.965 1.890 1.965 1.765 2.060

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.530 4.270 4.530 3.920 4.720

Preço por pessoa 2.265 2.135 2.265 1.960 2.360

Tour 22 dias:
Londres / Madri

Iti ED623

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.740 4.610 4.740 4.270 4.920

Preço por pessoa 2.370 2.305 2.370 2.135 2.460

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 5.480 5.180 5.480 4.770 5.660

Preço por pessoa 2.740 2.590 2.740 2.385 2.830

€
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240 Europa para dois: Circuitos

Desde 2.220 €
+

9

16 ou 17 Días
Visitando:  Viena / Cracóvia / Varsóvia / Poznan / Berlim / Dresden / Praga / Brno / Budapeste / Viena

Europa para DOIS: 8

Dia 1º (Sex): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Viena.

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

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

Dia 4º (Seg): Viena / Wadowice / Cracó-
via (487 Km)
Café da manhã e saída até a Rep. Checa, onde 
atravessaremos as belas paisagens e povoados 
de Moravia e Silesia. Chegando na Polônia pa-
raremos em Wadowice, cidade natal do Papa 
João Paulo II. Tempo livre para percorrer os lu-
gares onde o Papa residio. Pela tarde chegada a 
Cracóvia, onde poderemos visita opcionalmente 
as Minas de Sal de Wieliczka, que formam um 
museu subterrâneo de estátuas, figuras e capelas 
esculpidas em sal pelos mineradores.  (Visita in-
cluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 5º (Ter): Cracóvia
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é um 

lugar muito especial: a capital dos Reis. Visitare-
mos o centro medieval passando junto as antigas 
muralhas, a praça do mercado cujos arredores se 
erguem edifícios de grande valor histórico como, 
a igreja de Santa Maria, a torre da prefeitura, a 
catedral de Vawel e os pátios do castelo. Tempo 
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Qua): Cracóvia / Czestochowa / 
Varsóvia (380 Km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada 
junto as margens do rio Warta. Peregrinos de 
todos os lugares do país chegam ao monastério 
de Jasna Gora para venerar a imagem da Virgem 
Negra. Continuação a Varsóvia. Acomodação no 
hotel.

Dia 7º (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, desfrutaremos da avenida real com 
seus belos Palácios e residências aristocráticas e 
de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 8º (Sex): Varsóvia / Poznan / Berlim 
(585 Km)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande cen-
tro comercial e industrial, destacando a prefei-
tura, a praça do mercado, a catedral, o museu 
nacional e suas igrejas góticas. Tempo livre para 
almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Continuação a Berlim. Chegada e acomodação 
no hotel.

Dia 9º (Sáb): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita pa-

norâmica da cidade, passando por monumentos 
como a Porta de Brandenburgo, a Igreja Memo-
rial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos 
do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos museus 
para visitar os mais importantes museus da ca-
pital alemã, abrigos como o Museu Pergamo e 
o Museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no 
hotel. 

Dia 10º (Dom): Berlim
Café da manhã e Acomodação no hotel. Dia 
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a vi-
zinha cidade de Postdam, a cidade imperial 
onde poderemos visitar os belos jardins do Palá-
cio Sanssouci depois de passar por seus bairros 
de ambiente medieval e conhecer os pontos de 

maior interesse. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Seg): Berlim / Dresden / Praga 
(356 Km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até 
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro his-
tórico desta bela cidade. Continuação a Praga. 
Chegada ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Ter): Praga
Café da manhã. Saída para realizar a visita pa-
norâmica da cidade, conhecida como a “cidade 
dourada”, onde vamos conhecer a ponte de 
Carlos com suas belas estátuas, torres e a an-
tiga torre da prefeitura, com o famoso e popular 
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em 
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído 

Czestochowa
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241Europa para dois: Circuitos

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

Serviços incluídosSI

Pacote Plus

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

• Jantar em Budapeste

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

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

no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos 
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo 
de Praga. Acomodação no hotel. 

Dia 13º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação no hotel e 
café da manhã para seguir conhecendo a fundo 
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade 
balneária situada a 125KM de Praga. Almoço in-
cluído. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 14º (Qui): Praga / Budapeste (530 Km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das pla-
nícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior 
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a 
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que 
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na 
cidade antes de continuar nossa rota até Hungria 
para chegarmos a bela capital de Budapeste, 
atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao 
hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta 
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 15º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita 
da cidade dividida em dois pelo rio Danúbio, 

situado a esquerda da zona de Buda, onde en-
contra-se o Castelo da Cidades e o Batistério 
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona 
de Pest, onde se ergue o Parlamento, amplas 
avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde 
livre. Acomodação no hotel. Recomendamos 
esta noite assistir a um jantar com espetáculo 
de folclore húngaro e fazer um passeio de barco 
pelo rio Danúbio.

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

Para os passageiros terminando o tour em Buda-
peste: Café da manhã. Em horário apropriado, 
traslado privativo ao aeroporto para embarque 
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Dia 17º (Dom): Viena
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupa-
dos até às 10hs.

Viena

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 13 Abr / 22 Jun 06 Jul / 17 Ago 31 Ago / 23 Nov 12 Abr

Tour 16 dias:
Viena / Budapeste

Iti ED624

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 2.430 2.220 2.430 2.620

Preço por pessoa 1.215 1.110 1.215 1.310

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 2.860 2.480 2.860 3.040

Preço por pessoa 1.430 1.240 1.430 1.520

Tour 17 dias:
Viena / Viena

Iti ED625

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 2.570 2.330 2.570 2.740

Preço por pessoa 1.285 1.165 1.285 1.370

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 3.030 2.630 3.030 3.220

Preço por pessoa 1.515 1.315 1.515 1.610             

€

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Viena Roomz (PM) Zeitgeist (P)

Cracóvia Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsóvia Pulawska Residence (T) / Campanille Novotel Centrum / Golden Tulipp

Berlim Park Plaza Kudam (TS) Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga Pyramida (TS) Occidental Praha (P) 

Budapeste Expo Congress (T) Verdi Grand Hotel (P) 

Hotéis Previstos ou similares

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

ALEMANHA
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242 Europa para dois: Circuitos

Europa para DOIS: 9 “Europa Magnífica” Desde 3.700 €
+

20

21 ou 22 Dias
Visitando:  Madri / San Sebastian / Bordeaux / Região do Loire / Paris / O Reno / Frankfurt / Munique / Salzburgo / Viena 

/ Liubliana / Veneza / Pádua / Florença / Siena / Assis / Roma / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madri

Dia 1º (Sex): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Madri. 

Dia 2º (Sáb): Madri
Café da manhã. Chegada ao aeroporto e tras-
lado ao hotel. Pela tarde faremos um passeio por 
Madri iluminado e aos arredores da Praça Maior 
onde poderemos opcionalmente degustar umas 
saborosas tapas em um dos seus múltiplos res-
taurantes. (Jantar de tapas incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 3º (Dom): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles 
e Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta do 
Sol, Praça Maior e Praça Oriente, e ao Madri 
moderno. Tarde livre. Sugerimos fazer uma ex-
cursão a cidade imperial de Toledo, para admi-
rar sua catedral e passear por suas ruas, que nos 
transportam a idade média e ficarmos extasiado 
diante das pinturas de El Greco. (Almoço típico 
e Visita a Toledo incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Seg): Madri / San Sebastian / 
Bordeaux 
Café da manhã e saída até San Sebastian. Tempo 
livre. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Con-
tinuação até a França. Chegada a Bordeaux. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Ter): Bordeaux / Região Do Loire 
/ Paris (610 Km)
Café da manhã buffet e saída até a região dos 
Castelos de Loire, onde teremos a oportunidade 
de fazer uma parada e admirar exteriormente 
seus famosos castelos. Breve parada e con-
tinuação à Paris. No final da tarde saída para 
fazer um passeio por Paris iluminada e realizar 
opcionalmente um belo passeio de barco pelo 
Sena à bordo dos populares “Bateaux Mouche”. 
(Passeio no Bateaux Mouche incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Qua): 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 oportunidade 
de subir a mesma para admirar uma bela pa-
norâmica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 
2º andar incluída no Pacote Plus P+). Nosso 
passeio termina no centro da cidade. Tarde livre. 
Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalhes 
para visitar seu belo palácio e famosos jardins e 
pela noite assistir opcionalmente ao espetáculo 
do Moulin Rouge, Paradis Latin ou outro. Aco-
modação no hotel.

Dia 7º (Qui): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear li-
vremente pela cidade e seus bulevares, pos-
sibilidade de visita ao museu do Louvre para 
conhecer sua grande coleção de arte. Acomo-
dação no hotel.

Dia 8º (Sex): Paris / Frankfurt (620 Km) 
“Passeio pelo Rio Reno”
Café da manhã. Saíremos em direção a região 
da Champagne, seguindo viagem à Alemanha 
para chegar as margens do rio Reno pelo qual 
faremos um passeio em barco em Boppard 
até St. Goar para prosseguir nosso caminho 
até Frankfurt. (Almoço durante passeio no 
Reno incluído no Pacote Plus P+). Tempo 
livre em Frankfurt para conhecer o centro 
onde poderemos passear até o regresso ao 
hotel. Acomodação no hotel em Frankfurt ou 
arredores.

Dia 9º (Sáb): Frankfurt / Munique (440 
Km)
Café da manhã buffet no hotel. Saída até uma 
das mais belas regiões da Alemanha, conhecida 
como a Alemanha Romântica. Chegada à Muni-
que. Tarde livre para poder conhecer a cidade, 
sua charmosa catedral, seus museus, palácios 
e edifícios históricos. Pela noite jantar em uma 

cervejaria típica da Baviera (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 10º (Dom): Munique /Salzburgo / 
Viena (435 Km)
Café da tarde. Saída em direção à fronteira com 
a Áustria. Parada e tempo livre na charmosa 
cidade de Salzburgo, cidade natal de Mozart, 
que está catalogada como Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO, por sua harmoniosa 
combinação entre paisagem e arquitetura. Con-
tinuação até a capital Viena. Chegada e acomo-
dação no hotel.

Dia 11º (Seg): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio 
pela cidade. Ao longo dos Rings, poderemos ad-
mirar seus suntuosos edifícios como o museu da 
belas artes e ciências, o parlamento, a prefeitura 
até chegar ao palácio de Schonbrunn, antiga re-
sidência da família imperial. Ao terminar nossa 
visita, tempo livre. Pela noite sugerimos assistir 
opcionalmente a um jantar e espetáculo de 
valsas Vieneses e do folclore austríaco. (Jantar 
e espetáculo incluídos no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 12º (Ter): Viena / Liubliana / Veneza 
(625 Km)
Café da manhã. Saída até Graz para cruzar a fron-
teira com a Eslovênia e chegar a sua charmosa 
capital Liubliana. Tempo livre para passear por 
seu centro antigo, conhecer o mercado central 
e a catedral de São Nicolás. A tarde saída até 
Veneza. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qua): Veneza / Pádua / Florença 
(475 Km)
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da 
cidade a pé, finalizando na praça de San Mar-
cos, incluindo a visita de uma famosa oficina 
de cristal Veneziano. Podemos aproveitar para 
fazer um passeio de gôndola pelos canais. 
Tempo livre para almoçar na cidade. (Passeio 
em gôndola incluído no Pacote Plus P+). Saída 

até Pádua, onde teremos tempo livre para visi-
tar a basílica de Santo Antônio. Continuação a 
Florença, a cidade mais bela da Europa, por sua 
riqueza arquitetônica e artística. Acomodação 
no hotel.

Dia 14º (Qui): Florença
Café da manhã. Pela manhã passeio ao centro 
artístico da cidade com seu Duomo, o Cam-
panário de Giotto, o Batistério de São João, a 
igreja de São Lourenço, a praça da Signoria, a 
Loggia dei Lanzi e a igreja de Santa Maria de 
Fiori, terminando na Ponte Vecchio, antigo cen-
tro comercial da cidade. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos visitar o 
famoso museu da Academia para admirar suas 
obras, o David de Michelangelo. Acomodação 
no hotel.

Dia 15º (Sex): Florença / Siena / Assis / 
Roma (382 Km)
Café da manhã e saída para realizar um dos 
dias mais completos de nossa viagem. Um 
pouco mais tarde estaremos na praça do 
Campo de Siena e recordaremos as belas ima-
gens da famosa “corrida do palio” celebrada 
todos os anos. Continuamos viagem com des-
tino a Assis, a cidade de São Francisco. Tempo 
livre para almoçar e conhecer as basílicas su-
perior e inferior. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Continuação a Roma. Pela última 
hora da tarde faremos um passeio por Roma 
iluminada para admirar todo o esplendor da ci-
dade e seus belos monumentos. Acomodação 
no hotel.

Dia 16º (Sáb): Roma
Café da manhã. Saída para realizar opcional-
mente uma visita detalhada ao Vaticano in-
cluindo seus museus, Capela Sistina e a basílica 
do Vaticano. (Visita ao museu Vaticano incluído 
no Pacote Plus P+). Ao término da visita, fare-
mos um passeio panorâmico da “cidade eterna” 
visitando a Praça de Veneza com o monumento 
a Vitor Emanuel II, os Foros Imperiais e Romanos, 

Viena

Saídas 2018 / 2019 
A MADRI: SEXTA 

2018
Abril
Maio
Junho
Julho

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29
05, 12



243Europa para dois: Circuitos

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de um guia durante todo o itinerário de ônibus desde Madri. 
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho.
• Visitas indicadas no itinerário com guia falando espanhol.
• Passeio noturno em Madri, Paris e Roma.
• Passeio de barco pelo rio Reno. 
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem entregue no destino.
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

Serviços incluídosSI

Madri

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Madri Praga  Rafael Atocha / Agumar

Bordeaux Novotel Burdeaux Le Lac Novotel Burdeaux Le Lac

Paris Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar Mercure Porte Versalles  / Mercure Paris Quai Ivry

Frankfurt NH Morfelden  / Holiday Inn Express Messe 
 / Tryp By Wyndham / Dorint

Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper

Munique Acom   Courtyard  

Viena B.W. Amedia Winberger Viena

Veneza Russot  Delfino / Lugano Torreta

Florença The Gate / Ih Firenze Business (TS) Palazzo Ricasolli  / Nill

Roma Barcelo Aran Park Barcelo Aran Mantegna (P)

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante Holiday Inn Cannes / Amarante

Barcelona Hotel Medinacelli / Ac Som Hotel Medinacelli / Ac Som

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar de tapas em Madri
• Almoço típico em Toledo
• Almoço em San Sebastian
• Almoço no cruzeiro pelo Reno
• Jantar em Munique
• Jantar em Viena*
• Almoço em Florença
• Almoço em Assis
• Almoço em Roma

• Almoço em Pisa
• Almoço no Puerto Olímpico

EXTRAS
• Visita a Toledo
• Passeio no Bateaux Mouche
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Espetáculo de Valsas em Viena*
• Passeio de Gôndola em Veneza
• O Vaticano: Seu museu e Capela Sistina

21 OU 22 DIAS: MADRI / BARCELONA OU MADRI: 570 € INCLUI 11 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

São João de Latrán, o templo de Vesta, o Coli-
seu, Arco de Constantino, a Via Veneto e o cas-
telo de Santo Angelo. Ao término de nossa visita, 
sugerimos desfrutar de um bom almoço em um 
restaurante típico Italiano. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 17º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
tomar uma excursão de dia inteiro para visitar a 
cidade de Nápoles e a bela ilha de Capri. Aco-
modação no hotel.

Dia 18º (Seg): Roma / Pisa / Cannes ou 
Nice (653Km)
Café da manhã. Saída até Pisa. Tempo livre para 
visitar o conjunto histórico e sua famosa torre 
inclinada. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Continuação até o Norte seguindo a costa pela 
Riviera das Flores, chegando à Nice ou Cannes 
no final da tarde. Acomodação no hotel em Can-
nes ou Nice.

Dia 19º (Ter): Cannes Ou Nice / Barce-
lona (682 Km)
Café da manhã. Saída até a fronteira com a Es-
panha chegando a Barcelona. Acomodação no 
hotel.

Dia 20º (Qua): Barcelona
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 

passando por suas principais avenidas como 
a Praça da Cataluña, o Passo da Graça, a Dia-
gonal, a Sagrada Família de Gaudí, (Externo) 
o bairro gótico com a catedral, as Ramblas e 
finalmente o parque Montjuic, onde desfruta-
remos de uma bela vista panorâmica da cidade 
e seu porto. Tempo livre para almoçar no Porto 
Olímpico. (Almoço no Porto Olímpico incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 21º (Qui): Barcelona / Zaragoza / 
Madri (635Km)
Café da manhã. Saída até Zaragoza onde 
faremos uma breve parada junto a basí-
lica. Continuação a Madri. Acomodação no 
hotel.

Para os passageiros terminando os serviços 
em Barcelona: Café da manhã. Na hora prevista 
traslado ao aeroporto para embarcar em voo de 
saída.

Dia 22º (Sex): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

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

ITALIA

FRANÇA

ESPANHA

Florença

Paris

Madri

San Sebastián
Bordeaux

Barcelona

Costa Azul

Roma

Veneza 

Viena

Liubliana

Frankfurt

Munique

AUSTRIA

ALEMANHA

2+1

1

3
1

1 2

1

2

3

1

2

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de 
valsas no Kursalon

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 06 Abr / 22 Jun 29 Jun / 17 Ago 24 Ago / 19 Out 26 Oct / 22 Mar 29 Mar / 12 Abr

Tour 21 dias:
Madri / Barcelona

Iti ED626

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.200 3.840 4.200 3.700 4.380

Preço por pessoa 2.100 1.920 2.100 1.850 2.190

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.700 4.270 4.700 4.060 4.880

Preço por pessoa 2.350 2.135 2.350 2.030 2.440

Tour 22 dias:
Madri / Madri

Iti ED627

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.300 3.920 4.300 3.790 4.460

Preço por pessoa 2.150 1.960 2.150 1.895 2.230

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.840 4.360 4.840 4.170 4.980

Preço por pessoa 2.420 2.180 2.420 2.085 2.490

€
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Europa para DOIS: 10“Europa ao seu Alcance” Desde 3.540 €
+

19

20 ou 22 Dias
Visitando:  Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Munique / Salzburgo / Viena / Liubliana / Veneza / Pádua / Florença / 

Siena / Assis / Roma / Piza / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madri

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Londres.

Dia 2º (Dom): Londres
Recepção no aeroporto Heathrow e traslado ao 
hotel. Dia livre para ter o primeiro contato com 
Londres e passear pelo centro comercial desta 
grande cidade. Acomodação no hotel.

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

Dia 4º (Ter): Londres / Paris Pelo Euro-
tunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde 
nosso ônibus embarcará no trem que nos con-
duzirá através do Canal da Mancha pelo Euro-
tunnel. Chegada a Calais e continuação pela 
estrada até Paris, onde chegaremos no meio da 
tarde. No final da tarde, saída para fazer uma vi-
sita por Paris iluminada e realizar um passeio de 
barco pelo Sena a bordo de um dos populares 
“Bateaux Mouche”. (Passeio no Bateaux Mou-
che incluído no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Paris: 
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Ao fim 
da tarde saída para realizar o tour de Paris ilumi-
nado. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): 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 oportunidade de 
subir a mesma para admirar uma bela panorâ-

mica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar 
incluída no Pacote Plus P+). Nosso passeio ter-
mina no centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos 
fazer uma visita opcional a Versalhes para visitar 
seu belo palácio e famosos jardins e pela noite 
assistir opcionalmente ao espetáculo do Moulin 
Rouge, Paradis Latin ou outro. Acomodação no 
hotel.

Dia 6º (Qui): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear li-
vremente pela cidade e seus bulevares, pos-
sibilidade de visita ao museu do Louvre para 
conhecer sua grande coleção de arte. Acomo-
dação no hotel.

Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620 Km) 
“Passeio pelo Rio Reno”
Café da manhã. Saída em direção a região da 
Champagne, seguindo viagem à Alemanha 
para chegar as margens do rio Reno pelo qual 
faremos um delicioso passeio em barco em Bo-
ppard até St. Goar. (Almoço durante passeio no 
Reno incluído no Pacote Plus P+). Continuação a 
Frankfurt cujo centro poderemos conhecer. Aco-
modação no hotel em Frankfurt ou arredores.

Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Munique (440 
Km)
Café da manhã. Saída até uma das mais belas 
regiões da Alemanha, conhecida como a rota 
romântica. Chegada à Munique. Tarde livre para 
poder conhecer a cidade, sua charmosa catedral, 
seus museus, seus palácios e edifícios históricos. 
Pela noite jantar em uma típica cervejaria bávara. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 9º (Dom): Munique /Salzburgo / 
Viena (435 Km)
Café da manhã. Saída em direção à fronteira 
com a Áustria. Parada e tempo livre na charmosa 
cidade de Salzburgo, cidade natal de Mozart, 
catalogada como Patrimônio da humanidade 
pela UNESCO, por sua harmoniosa combinação 
entre paisagem e arquitetura. Continuação até a 
capital Viena. Chegada e Acomodação no hotel.

Dia 10º (Seg): Viena 
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio 
pela cidade. Ao lago dos Rings, poderemos ad-
mirar seus luxuosos edifícios, o museu das artes, 
a ópera, os museus das belas artes e ciências, 
o parlamento, a prefeitura até chegar ao palá-
cio de Schonbrunn antiga residência da família 
imperial. Ao terminar nossa visita, tempo livre. 
Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a 
um jantar e espetáculo para poder desfrutar das 
valsas Vieneses e do folclore austríaco. (Jantar e 
espetáculo incluídos no Pacote Plus P+).  Aco-
modação no hotel.

Dia 11º (Ter): Viena / Liubliana / Veneza 
(625 Km)
Café da manhã. Saída até Graz para cruzar a 
fronteira com a Eslovênia e chegar a charmosa 
capital Liubliana. Tempo livre para passear pelo 
centro antigo, conhecer o mercado central e a 
catedral de San Nicolas.  Chegada e acomo-
dação no hotel.

Dia 12º (Qua): Veneza / Pádua / Florença 
(475Km)
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da ci-
dade a pé finalizando na Praça de São Marcos e 
incluindo a visita de uma famosa oficina de cristal 
veneziano. Tempo livre para almoçar na cidade. 
Podemos aproveitar para fazer um passeio de 
gôndola pelos canais. (Passeio em gôndola in-
cluído no Pacote Plus P+). Tempo livre. Segui-
mos nossa viagem a Pádua. Parada e tempo livre 
para visitar a basílica de Santo Antonio. Conti-
nuamos a Florença onde chegaremos pela tarde. 
Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Florença
Café da manhã. Pela manhã percorreremos 
o centro artístico da cidade com seu Duomo, 
Campanário de Giotto, Batistério de São João, 
a Igreja de São Lorenço, a Praça de la Signo-
ria, Loggia dei Lanzi e a Igreja de Santa Maria 
del Fiore, terminando na Ponte Vecchio, antigo 
centro comercial da cidade. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). À tarde, sugerimos visitar o fa-
moso museu da Academia para poder admirar, 

entre suas obras, o David de Michelangelo. Aco-
modação no hotel.

Dia 14º (Sex): Florença / Siena / Assis / 
Roma (382Km)
Café da manhã. Saída para realizar um dos Café 
da manhã e saída para realizar um dos dias mais 
completos de nossa viagem. Um pouco mais 
tarde estaremos na praça do Campo de Siena e 
recordaremos as belas imagens da famosa “co-
rrida do palio” celebrada todos os anos. Conti-
nuamos viagem com destino a Assis, a cidade 
de São Francisco. Tempo livre para almoçar e 
conhecer as basílicas superior e inferior. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Continuação 
a Roma. Pela última hora da tarde faremos um 
passeio por Roma iluminada para admirar todo o 
esplendor da cidade e seus belos monumentos. 
Acomodação no hotel.  

Dia 15º (Sáb): Roma
Café da manhã. Saída para realizar opcional-
mente a visita detalhada do Vaticano, incluindo 
seus museus, Capela Sistina e Basílica de São 
Pedro do Vaticano. (Visita ao museu do Vaticano 
incluída no Pacote Plus P+). Ao término da visita 
ao Vaticano, faremos um passeio panorâmico da 
cidade eterna, visitando a Praça de Veneza com 
o monumento a Victor Emmanuel II, os Foros Im-
periais e Romanos, São João de Latrán, o Templo 
de Vesta, o Coliseu, Arco de Constantino, a Via 
Veneto e o castelo de Santo Angelo. Ao término 
da nossa visita, sugerimos desfrutar de um belo 
almoço em um típico restaurante Italiano. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 16º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
neste dia, fazer uma excursão para visitar a bela 
cidade de Nápoles e a ilha de Capri. Acomo-
dação no hotel.

Dia 17º (Seg): Roma / Pisa / Cannes ou 
Nice (653 Km)
Café da manhã. Saída até Pisa. Tempo livre 
para visitar o conjunto histórico e sua famosa 

Florença

Saídas 2018 / 2019 
A LONDRES: SÁBADO A PARIS: SEGUNDA 
2018
Abril
Maio
Junho
Julho

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

2018
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25
01, 08, 15
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis escolhidos.
• Transporte em ônibus de turismo e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas 

em ferry).
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho.
• Acompanhamento de um guia durante todo o itinerário europeu em ônibus. (Espanhol).
• Visitas indicadas no itinerário com guias falando espanhol.
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Visitas noturnas de Paris, Roma e Madri.
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem entregue no destino.
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).

Serviços incluídosSI

Salzburgo

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Londres Ibis Earl Court  / Royal National Novotel West
Paris Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar Mercure Porte Versalles  / Mercure Paris Quai Ivry
Frankfurt NH Morfelden  / Holiday Inn Express Messe 

 / Tryp By Wyndham
Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper 

Munique Acom   Courtyard  
Viena B.W. Amedia Winberger Viena
Veneza Russot  Delfino / Lugano Torreta
Florença The Gate / Ih Firenze Business (TS) Palazzo Ricasolli  / Nill
Roma Barcelo Aran Park Barcelo Aran Mantegna (P)
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante Holiday Inn Cannes / Amarante
Barcelona Hotel Medinacelli / Ac Som Hotel Medinacelli / Ac Son
Madri Praga  Rafael Atocha / Agumar

Hotéis Previstos ou similares

torre inclinada. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Continuação até o Norte, para chegarmos 
a Costa Azul ao fim da tarde. Acomodação no 
hotel em Cannes ou Nice.

Dia 18º (Ter): Cannes ou Nice / Barce-
lona (682Km)
Café da manhã. Saída até a fronteira com a Es-
panha chegando a Barcelona. Acomodação no 
hotel. 

Dia 19º (Qua): Barcelona
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 
passando por suas principais avenidas como a 
Praça da Catalunha, o Passo da Graça, a Dia-
gonal, a Sagrada Família de Gaudí (Externo), o 
bairro gótico com a catedral, as Ramblas e final-
mente o parque Montjuic, onde desfrutaremos 
de uma bela vista panorâmica da cidade e seu 
porto. Tempo livre para almoçar no Porto Olím-
pico. (Almoço no Porto Olímpico incluído no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 20º (Qui): Barcelona / Zaragoza / 
Madri (635Km)
Café da manhã. Saída até Zaragoza, onde efe-
tuaremos uma parada. Continuação a Madri. 
Chegada e Acomodação no hotel. Ao fim da 

tarde faremos um passeio por Madri iluminada 
e aos arredores da Praça Maior. Regresso ao 
hotel. Opcionalmente poderemos em um dos 
múltiplos restaurantes, degustar umas saborosas 
tapas. (Jantar de tapas incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 21º (Sex): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castellana, Gran Via, Cibeles 
e Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta do 
Sol, Praça Maior e Praça Oriente, e ao Madri 
moderno. Tarde livre. Sugerimos fazer uma ex-
cursão a cidade imperial de Toledo, para admi-
rar sua catedral e passear por suas ruas, que nos 
transportam a idade média e ficarmos extasiado 
diante das pinturas de El Greco. (Almoço típico 
e Visita a Toledo incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 22º (Sáb): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

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

ITALIAESPANHA

FRANÇA

ALEMANHA
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Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço no barco
• Jantar em Munique
• Jantar em Viena*
• Almoço em Florença
• Almoço em Siena
• Almoço em Roma
• Almoço em Piza
• Almoço no Porto Olímpico

• Jantar de tapas em Madri
• Almoço típico em Toledo

EXTRAS
• Passeio de Bateaux Mouche
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Passeio de Gôndola em Veneza
• O Vaticano: museus e Capela Sistina
• Visita a Toledo

20 OU 22 DIAS: LONDRES OU PARIS / MADRI: 505 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS *Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de 
valsas em Kursalon

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 02 Abr / 25 Jun 02 Jul / 27 Ago 03 Sep / 29 Out 05 Nov / 18 Mar 25 Mar / 15 Abr

Tour 20 dias:
Paris / Madri

Iti ED628

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 3.980 3.680 3.980 3.540 4.160

Preço por pessoa 1.990 1.840 1.990 1.770 2.080

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.520 4.180 4.520 3.920 4.700

Preço por pessoa 2.260 2.090 2.260 1.960 2.350

Tour Categoria 07 Abr / 30 Jun 07 Jul / 18 Ago 25 Ago / 27 Out 03 Nov / 16 Mar 23 Mar / 13 Abr

Tour 22 dias:
Londres / Madri

Iti ED629

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.530 4.250 4.530 4.080 4.720

Preço por pessoa 2.265 2.125 2.265 2.040 2.360

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 5.170 4.840 5.170 4.530 5.360

Preço por pessoa 2.585 2.420 2.585 2.265 2.680

€



246 Europa para dois: Circuitos

Europa para DOIS: 11“Europa para Lembrar” Desde 4.230 €
+

26

24 ou 26 Dias
Visitando:  Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt 

/ Munique / Salzburgo / Viena / Liubliana / Veneza / Pádua / Florença / Siena / Assis / Roma / Piza / Costa 
Azul / Barcelona / Zaragoza / Madri

Dia 1º (Ter): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Londres.

Dia 2º (Qua): Londres
Recepção no aeroporto Heathrow e traslado ao 
hotel. Dia livre para ter o primeiro contato com 
Londres e passear pelo centro comercial desta 
grande cidade. Acomodação no hotel.

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

Dia 4º (Sex): Londres / Paris Pelo Eurotunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde 
nosso ônibus embarcará no trem que nos con-
duzirá através do Canal da Mancha pelo Eurotun-
nel. Chegada a Calais e continuação pela estrada 
até Paris, onde chegaremos no meio da tarde. No 
final da tarde, saída para fazer uma visita por Paris 
iluminada e realizar um passeio de barco pelo 
Sena a bordo de um dos populares “Bateaux 
Mouche”. (Passeio no Bateaux Mouche incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Para os passageiros iniciando serviços em Paris: 
chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Ao final 
da tarde, saída para realizar o tour de Paris ilumi-
nado. Acomodação no hotel.

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

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

Dia 7º (Seg): Paris / Bruxelas (252 Km)
Café da manhã. Saída até Bruxelas. Chegada e 
visita panorâmica da cidade com a esplêndida 
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Congrés, 
o bairro de Heizel com a celebre Atomium, a 
Placa Royale, Palácio Real e o centro antigo, com 
a magnífica Grand Platz, possivelmente a mais 
bela da Europa. Tempo livre. Pela noite podere-
mos opcionalmente desfrutar de um típico jantar 
em torno do Grand Platz. (Jantar típico incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges 
(168Km)
Café da manhã. Saída até a cidade de Gante, 
com sua magnífica catedral de San Bavon, onde 
se expõem o famoso Cordeiro Místico, o centro 
antigo e seu ambiente medieval. Tempo livre 
para passear pela cidade e continuação a Bruges, 
preciosa cidade com seus inumeráveis canais que 
cruzam e nos recordam Veneza. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Visita da cidade, o Lago do 
Amor e o Beatério, a Praça Maior e Atalaia. Pos-
sibilidade de fazer opcionalmente um passeio de 
barco pelos canais. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / Haia / 
Amsterdã (280Km)
Café da manhã. Saída para Antuérpia, a cidade 
Rubens e o segundo porto de maior importância 
da Europa e seu mercado de diamantes, o mais 
importante da Europa Ocidental. Entraremos no 
Plaza Maior com suas casas cheias de história. 
Tempo livre. Continuação a Haia, a capital admi-
nistrativa da Holanda, onde encontra-se o Parla-
mento e o Palácio da Paz. Chegada a Amsterdã. 
Pela tarde, saída para fazer uma visita da cidade 
a bordo de um barco, que nos conduzirá por 
seus canais e poderemos admirar suas fachadas 
e igrejas do século XVI e XVII e o porto antigo da 

cidade. Ao final da visita entraremos na fábrica 
de diamantes. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qui): Amsterdã
Café da manhã. Dia livre para desfrutar dessa 
cidade encantadora. Sugerimos fazer uma visita 
opcional as vizinhas cidade de Volendam, típico 
povoado pesqueiro, e Marken, situada em uma 
ilha, unida ao continente por um deque. Pode-
remos visitar também uma fábrica de queijo ho-
landesa. (Vista e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sex): Amsterdã / Colônia / O 
Reno / Frankfurt (510 Km) “Passeio pelo 
Rio Reno“
Café da manhã. Saída até a Colônia. Tempo 
livre para poder visitar sua bela catedral e con-
tinuação pelas margens do rio Reno o Boppard 
onde embarcaremos para realizar um cruzeiro 
pelo rio até St. Goar. (Almoço durante passeio no 
Reno incluído no Pacote Plus P+). Continuação a 
Frankfurt, onde chegaremos ao centro da cidade. 
Tempo livre para conhecer o seu centro histórico e 
a praça de Romer. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Munique (440 Km)
Café da manhã. Saída até a mais bela das regiões 
da Alemanha, conhecida como a rota romântica. 
Chegada à Munique. Tarde livre para poder conhe-
cer a cidade, sua charmosa catedral, seus museus, 
seus palácios e edifícios históricos. Pela noite jantar 
em uma típica cervejaria bávara. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 13º (Dom): Munique / Salzburgo / 
Viena (435 Km)
Café da tarde. Saída em direção à fronteira com a 
Áustria. Parada e tempo livre na charmosa cidade 
de Salzburgo, cidade natal de Mozart, que esta 
catalogada como Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, por sua harmoniosa combinação 
entre paisagem e arquitetura. Continuação até a 
capital Viena. Chegada e acomodação no hotel.

Dia 14º (Seg): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio 
pela cidade. Ao longo dos Rings, poderemos ad-
mirar seus suntuosos edifícios como o museu da 
belas artes e ciências, o parlamento, a prefeitura 
até chegar ao palácio de Schonbrunn, antiga resi-

dência da família imperial. Ao terminar nossa visita, 
tempo livre. Pela noite sugerimos assistir opcional-
mente a um jantar e espetáculo de valsas Vieneses 
e do folclore austríaco. (Jantar e espetáculo incluí-
dos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 15º (Ter): Viena / Liubliana / Veneza 
(625 Km)
Café da manhã. Saída até Graz para cruzar a fron-
teira com a Eslovênia e chegar a sua charmosa 
capital Liubliana. Tempo livre para passear por 
seu centro antigo, conhecer o mercado central 
e a catedral de São Nicolás. A tarde saída até 
Veneza. Acomodação no hotel.

Dia 16º (Qua): Veneza / Pádua / Florença 
(475 Km)
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da 
cidade a pé finalizando na praça de São Marcos, 
incluindo a visita de uma famosa oficina de cristal 
Veneziano. Tempo livre para almoçar. Podemos 
aproveitar para fazer um passeio de gôndola 
pelos canais. (Passeio em gôndola incluído no 
Pacote Plus P+). Saída a Pádua, onde teremos 
tempo livre para visitar a basílica de Santo Antô-
nio. Continuação a Florença, a cidade mais bela 
da Europa, por sua riqueza arquitetônica e artís-
tica. Acomodação no hotel.

Dia 17º (Qui): Florença
Café da manhã. Pela manhã passeio ao centro ar-
tístico da cidade com seu Duomo, o Campanário 
de Giotto, o Batistério de São João, a igreja de 
São Lourenço, a praça da Signoria, a Loggia dei 
Lanzi e a igreja de Santa Maria de Fiori, termi-
nando na Ponte Vecchio, antigo centro comercial 
da cidade. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Pela tarde sugerimos visitar o famoso museu da 
Academia para admirar suas obras, o David de 
Michelangelo. Acomodação no hotel.

Dia 18º (Sex): Florença / Siena / Assis / 
Roma (382 Km)
Café da manhã e saída para realizar um dos dias 
mais completos de nossa viagem. Um pouco mais 
tarde estaremos na praça do Campo de Siena e 
recordaremos as belas imagens da famosa “corrida 
do palio” celebrada todos os anos. Continuamos 
viagem com destino a Assis, a cidade de São Fran-
cisco. Tempo livre para almoçar e conhecer as basí-
licas superior e inferior. (Almoço incluído no Pacote 

Colônia

Saídas 2018 / 2019 
A LONDRES: TERÇA A PARIS: QUINTA
2018
Abril
Maio
Junho
Julho

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

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26
02, 09, 16

2018
Abril
Maio
Junho
Julho

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18



247Europa para dois: Circuitos

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo com guia acompanhante durante o itinerário de ônibus.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol.
• Visitas noturnas em Paris, Roma e Madri.
• Trajeto em ônibus e trem no Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em ferry).
• Passeio de barco pelo Reno. 
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem entregue no destino.
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma

Serviços incluídosSI

Veneza 

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Londres Ibis Earl Court  / Royal National Novotel West
Paris Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar Mercure Paris Quai Ivry
Bruxelas* Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise  / Novotel Center Midi Station
Bruges Leonardo Velotel
Amsterdã Coredon Ramada 
Frankfurt NH Morfelden  / Holiday Inn Express Messe  / Tryp By 

Wyndham / Dorint
Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper

Munique Acom   Courtyard  
Viena B.W. Amedia Winberger Viena
Veneza Russot  Delfino / Lugano Torreta
Florença The Gate / Ih Firenze Business Palazzo Ricasolli  / Nill
Roma Barcelo Aran Park Barcelo Aran Mantegna
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante Holiday Inn Cannes / Amarante
Barcelona Hotel Medinacelli / Ac Som Hotel Medinacelli / Ac Som
Madri Praga  Rafael Atocha / Agumar

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço no barco
• Jantar em Munique
• Jantar em Viena*
• Almoço em Florença
• Almoço em Asís
• Almoço em Roma
• Almoço em Piza
• Almoço no Porto Olímpico

• Jantar de tapas em Madri
• Almoço típico em Toledo

EXTRAS
• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Cabaret Paradis Latin
• Passeio de barco pelo Sena
• Excursão a Marken e Volendam
• Espetáculo de Valsas em Viena*
• Passeio de Gôndola em Veneza
• Vaticano: museus e Capela Sistina
• Visita a Toledo

24 OU 26 DIAS: PARIS OU LONDRES / MADRI:  735 € NCLUI 13 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

Plus P+). Continuação a Roma. Pela última hora da 
tarde faremos um passeio por Roma iluminada 
para admirar todo o esplendor da cidade e seus 
belos monumentos. Acomodação no hotel. 

Dia 19º (Sáb): Roma
Café da manhã. Saída para realizar opcionalmente 
uma visita detalhada ao Vaticano incluindo seus mu-
seus, Capela Sistina e a basílica do Vaticano. (Visita 
ao museu Vaticano incluído no Pacote Plus P+). Ao 
término da visita, faremos um passeio panorâmico 
da “cidade eterna” visitando a Praça de Veneza com 
o monumento a Vitor Emanuel 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 Santo Ângelo. Ao término de nossa visita, 
sugerimos desfrutar de um bom almoço em um res-
taurante típico Italiano. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 20º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
tomar uma excursão de dia inteiro para visitar a 
cidade de Nápoles e a bela ilha de Capri. Aco-
modação no hotel.

Dia 21º (Seg): Roma / Pisa / Cannes Ou 
Nice (653 Km)
Café da manhã. Saída até Pisa. Tempo livre 
para visitar o conjunto histórico e sua famosa 
torre inclinada. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Continuação até o Norte, para chegarmos 
a Costa Azul ao fim da tarde. Acomodação no 
hotel em Cannes ou Nice.

Dia 22º (Ter): Cannes ou Nice / Barce-
lona (682 Km)
Café da manhã e saída até a fronteira com a Espanha 
chegando a Barcelona. Acomodação no hotel.

Dia 23º (Qua): Barcelona
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, pas-
seio por suas principais avenidas como a Praça da 
Cataluña, o Passo da Graça, a Diagonal, a Sagrada 
Família de Gaudí, (Externo) o bairro gótico com sua 
catedral, as Ramblas e finalmente o parque de Mon-
tjuic, onde desfrutaremos de uma bela panorâmica 
da cidade e seu porto. Tempo livre. Almoço no Porto 
Olímpico. (Almoço no Porto Olímpico incluído no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 24º (Qui): Barcelona / Zaragoza / 
Madri (635 Km)
Café da manhã. Saída até Zaragoza. Continuação a 
Madri. Chegada. Ao final da tarde faremos um pas-
seio por Madri iluminado e aos arredores da Praça 
Maior. Regresso ao hotel. Opcionalmente podere-
mos, em um dos seus múltiplos restaurantes, degus-
tar umas saborosas tapas. (Jantar de tapas incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 25º (Sex): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade pas-
sando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles e Ne-
tuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta do Sol, Praça 
Maior e Praça Oriente, e ao Madri moderno. Tarde 
livre. Sugerimos fazer uma excursão a cidade im-
perial de Toledo, para admirar sua catedral e pas-
sear por suas ruas, que nos transportam a idade 
média e ficarmos extasiado diante das pinturas de 
El Greco. (Almoço típico e Visita a Toledo incluídos 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 26º (Sáb): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!
Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até as 10h.

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de 
valsas no Kursalon.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 05 Abr / 21 Jun 28 Jun / 23 Ago 30 Ago / 25 Out 01 Nov / 14 Mar 21 Mar / 18 Abr

Tour 24 dias:
Paris / Madri

Iti ED630

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.780 4.530 4.780 4.230 4.960

Preço por pessoa 2.390 2.265 2.390 2.115 2.480

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 5.470 5.250 5.470 4.660 5.660

Preço por pessoa 2.735 2.625 2.735 2.330 2.630

Tour Categoria 08 Abr / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 23 Out 30 Out / 12 Mar 19 Mar / 16 Abr

Tour 26 dias:
Londres / Madri

Iti ED631

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 5.340 5.070 5.340 4.740 5.520

Preço por pessoa 2.670 2.535 2.670 2.370 2.760

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 6.150 5.940 6.150 5.250 6.320

Preço por pessoa 3.075 2.970 3.075 2.625 3.160

€

ITALIA
ESPANHA

FRANÇA

ALEMANHA

AUSTRIA

Florença

Madri

Viena

Liubliana

Paris

Bruxelas

Amsterdã
Bruges

Frankfurt

Munique

Barcelona

Costa Azul

Roma

Veneza 

Londres
2

3

1
1

2

1
1

1

2

3

1

2

2

2



248 Europa para dois: Circuitos

Europa para DOIS: 12 “Europa Artística” Desde 3.680 €

+
18

23 ou 25 Dias

Visitando:  Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt / 
Erfurt / Berlim / Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Varsóvia

Dia 1º (Terça): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Londres.

Dia 2º (Quarta): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado 
ao hotel. Dia livre para tomar contato com a ci-
dade e passear pelo centro comercial. Acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Quinta): Londres
Café da manhã no hotel. Saída para fazer uma vi-
sita da cidade passando por suas principais ave-
nidas e monumentos, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadia de Westminster 
terminando em frente ao Palácio de Buckin-
gham para assistir a troca de guarda, caso seja 
celebrada neste dia. Tarde livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 4º (Sexta): Londres / Paris Pelo Eu-
rotunel
Café da manhã e saída em ônibus à Folkstone 
onde embarcaremos em trem para cruzar o 
Canal da Mancha pelo Eurotunel. Chegada à 
Calais e continuação pela rodovia à Paris onde 
chegaremos no meio da tarde. No final da tarde 
saída para fazer um passeio por Paris iluminado, 
tendo a oportunidade de opcionalmente reali-
zar um belo passeio de barco pelo Sena à bordo 
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de 
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando o tour em Paris: 
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última 
hora da tarde, saída para realizar o tour de Paris 
iluminado. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sábado): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Saída para fazer 
um passeio pela cidade, suas principais aveni-
das e monumentos como: a Ilha de Cité, Notre 
Dame, o Arco do Triunfo, os Campos Elíseos, os 
Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, onde teremos 
a oportunidade de subir a mesma para admirar 
uma bela panorâmica de toda Paris. (Subida na 
Torre Eiffel 2º piso incluída no Pacote Plus P+). 
Nossa visita terminará no centro da cidade. Tarde 

livre. Sugerimos fazer uma visita opcional à Ver-
salhes para podermos admirar seu belo Palácio e 
os famosos jardins. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Domingo): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos 
este dia para passear livremente pela cidade, 
seus passeios e bulevares, opcionalmente pode-
remos visitar o carismático bairro de Montmartre 
e a catedral de Notre Dame. Pela noite suge-
rimos assistir opcionalmente a um espetáculo 
em um cabaret parisino e degustar um copo de 
champanhe. (Cabaret Paradis Latin com bebi-
das incluídas no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

Dia 7º (Segunda): Paris / Bruxelas (252 
Km)
Café da manhã e saída até Bruxelas. Chegada e 
visita panorâmica da cidade com a esplêndida 
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Con-
grès, o bairro de Heizel com a célebre Atonium, 
a Praça Royale, Palácio Real e o centro antigo 
com a magnífica Grand Platz possivelmente a 
mais bela da Europa. Tempo livre. Pela noite po-
deremos opcionalmente desfrutar de um típico 
jantar aos arredores da Grand Platz. (Jantar tí-
pico incluído no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

Dia 8º (Terça): Bruxelas / Gante / Bruges 
(168 Km)
Café da manhã buffet e saída até a cidade de 
Gante, com sua magnífica catedral de San 
Bavon, onde se expõe o famoso Cordeiro Mís-
tico e o centro antigo de ambiente medieval. 
Tempo livre para passear pela cidade e conti-
nuação à Bruges, preciosa cidade com seus inu-
meráveis canais que cruzam e nos fazem lembrar 
Veneza. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Visita da cidade: o Lago do Amor e o Beatério, a 
Praça Maior e Atalaia. Possibilidade de fazer op-
cionalmente um passeio de barco pelos canais. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Quarta): Bruges / Antuérpia / A 
Haia / Amsterdã (280 Km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia, 
a cidade de Rubens, o segundo maior e mais 

importante porto junto com o mercado de dia-
mantes mais importantes da Europa Ocidental. 
Passaremos pela Praça Maior com suas casas 
cheias de histórias. Tempo livre e continuação 
até A Haia, a capital administrativa da Holanda, 
onde se levanta o Parlamento e o Palácio da Paz. 
Chegada à Amsterdã ao meio-dia. Pela tarde 
saída para efetuar a visita da cidade à bordo de 
um barco que nos conduzirá por seus canais, 
onde poderemos admirar suas fachadas e igrejas 
do século XVI e XVII, e o porto antigo da cidade. 
Ao final da visita entraremos em uma oficina de 
diamantes. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Quinta): Amsterdã
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para 
desfrutar desta encantadora cidade. Sugerimos 
fazer uma visita opcional as vizinhas cidades de 
Volendam, típico povoado pesqueiro e Marken 
situada em uma ilha unida ao continente por um 
dique. Poderemos visitar também uma fábrica de 
queijos holandeses. (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sexta): Amsterdã / Colônia / 
O Reno / Frankfurt (510 Km) “Cruzeiro 
pelo Rio Reno”
Café da manhã buffet e saída até Colônia. Tempo 
livre para poder visitar sua bela catedral e conti-
nuarmos pelas bordas do rio Reno à Boppard 
onde embarcaremos para realizar um cruzeiro 
pelo rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído 
no Pacote Plus P+). Continuação à Frankfurt, 
onde chegaremos ao centro da cidade. Tempo 
livre para percorrer a pé o seu centro histórico e a 
Praça de Romer antes de regressarmos ao hotel.

Dia 12º (Sábado): Frankfurt / Erfurt / 
Berlim (563 Km)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída até 
Erfurt, maior cidade da Turíngia, se destaca 
por várias características como, a Catedral e a 
igreja de São Severo, (que se tornou emblema 
da cidade), e o centro medieval perfeitamente 
conservado. Tempo livre para almoçar. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos 
nossa viagem à Berlim, chegada e resto do dia 
livre para passear e apreciar o ambiente desta 
cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Domingo): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâ-
mica da cidade, passando por entre outros mo-
numentos pela porta de Brandenburgo, a igreja 
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os 
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha 
dos museus para visitar um dos mais importan-
tes museu da capital alemã, abriga o museu 
Pergamo e o museu Egípcio. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Tempo livre para almoçar. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 14º (Segunda): Berlim / Dresden / 
Praga (356 Km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até 
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro his-
tórico desta bela cidade. Continuação à Praga. 
Chegada ao hotel e acomodação.

Dia 15º (Terça): Praga
Café da manhã buffet. Saída para realizar a vi-
sita panorâmica da cidade, conhecida como a 
“cidade dourada”, onde conheceremos a ponte 
de Carlos com suas belas estátuas e torres, a an-
tiga torre da Prefeitura com o famoso relógio as-
tronômico. Sugerimos um almoço em um típico 
restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos 
fazer uma visita opcional detalhada ao castelo de 
Praga. Acomodação no hotel. 

Dia 16º (Quarta): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café 
da manhã buffet para seguirmos conhecendo 
a fundo está bela cidade. Possibilidade de 
realizar uma excursão opcional à Karlovy Vary, 
famosa cidade balneária situada a 125Km de 
Praga, que conserva o seu ar vitorioso com 
almoço incluído. (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus P+).

Dia 17º (Quinta): Praga / Budapeste 
(530 Km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das pla-
nícies da Moravia até Bratislava, capital e maior 
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a 
Porta de São Miguel, último vestígio da antiga 
muralha. Tempo livre na cidade antes de conti-

Bruges

Saídas 2018 / 2019 
A LONDRES: TERÇA 
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 12 Abr / 07 Jun 21 Jun / 16 Ago 30 Ago / 25 Out 08 Nov / 28 Mar 11 Abr

Tour 23 dias:
Paris / Varsóvia

Iti ED632

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.290 4.000 4.290 3.680 4.480

Preço por pessoa 2.145 2.000 2.145 1.840 2.240

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.970 4.500 4.970 4.170 5.160

Preço por pessoa 2.485 2.250 2.485 2.085 2.580

Tour Categoria 10 Abr / 05 Jun 19 Jun / 14 Ago 28 Ago / 23 Out 06 Nov / 26 Mar 09 Abr

Tour 25 dias:
Londres / Varsóvia

Iti ED633

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.470 4.150 4.470 3.820 4.620

Preço por pessoa 2.235 2.075 2.235 1.910 2.310

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 5.260 4.770 5.260 4.390 5.420

Preço por pessoa 2.630 2.385 2.630 2.195 2.710

€

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante todo itinerário. 
• 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). 
• Visita noturna de Paris.
• Cruzeiro de barco pelo rio Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem

Serviços incluídosSI

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Londres Ibis Earls Court / Royal National Novotel West
Paris Ibis Porte Orleans (T) Mercure Quai Ivry / Mercure Porte Versailles Expo (TS) 
Bruxelas* HC Brussels (TS) Hilton Garden Inn (P)
Bruges Leonardo (TS) Velotel (P)
Amsterdã Coredon Ramada Apollo (P)
Frankfurt Dorint / Tryp by Wyndham / 

Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)

Berlim Park Plaza Kudam (TS) Wyndham Excelsior / Maritim (P)
Praga Pyramida (TS) Occidental Praha (P) 
Budapeste Expo Congress (T) Verdi Grand Hotel (P) 
Viena Roomz (PM) Zeitgeist (P)
Cracóvia Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel
Varsóvia Campanile (T) Golden Tulip / Novotel Centrum (P)  

Hotéis Previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço no cruzeiro pelo O Reno
• 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

EXTRAS
• Subida na torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de barco pelo rio Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursão à Marken e Volendam
• Visita a Ilha dos Museus em Berlim
• Excursão à Karlovy Vary
• Visita aos Palácios em Viena
• Visita Minas de Sal da Cracóvia
• Valsas em Viena

23 OU 25 DIAS: LONDRES O PARIS / VARSÓVIA: 585 € INCLUI 12 REFEIÇÕES E 9 EXTRAS

nuarmos nossa rota até à Hungria para chegar-
mos a sua bela capital, Budapeste atravessando 
a planície do Danúbio Chegada ao hotel. Nesta 
noite poderemos assistir a um jantar com pratos 
da cozinha húngara. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 18º (Sexta): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a vi-
sita desta cidade dividida em duas pelo rio Da-
núbio, a esquerda está situada a zona do Buda, 
onde encontraremos o castelo da Cidadesla e o 
Bastião dos Pescadores. A direita encontra-se a 
zona de Pest, onde está o Parlamento, amplas 
avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde 
livre. Acomodação no hotel. Recomendamos 
está noite assistir a um jantar com espetáculo 
folclórico húngaro e fazer um cruzeiro de barco 
pelo rio Danúbio.

Dia 19º (Sábado): Budapeste / Viena 
(236 Km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital 
da Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada 
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos as-
sistir opcionalmente a um jantar com espetá-
culo musical austríaco entre não nos faltará as 
famosas valsas vieneses. (Jantar e espetáculos 
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel.

Dia 20º (Domingo): Viena
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso 
passeio pela cidade com sua majestuosa Rings-
trasse, a avenida que concentra a maior parte 
dos edifícios históricos da cidade, o Danúbio e 
seus diversos braços e um passeio pelo centro 
histórico. (Albertina, Hofburg, Praça da Maria 
Teresa, etc). Na continuação, opcionalmente 
poderemos realizar a visita dos Palácios Bel-
vedere (exterior) e Schönbrunn (interior e ex-
terior). (Visita aos palácios de Viena incluídos 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 21º (Segunda): Viena / Wadowice / 
Cracóvia (450 Km)
Café da manhã buffet e saída até a Rep. checa, 
onde atravessaremos as belas paisagens e po-
voados da Moravia e Silesia. Entrando na Polônia 

pararemos em Wadowice, cidade natal do Papa 
João Paulo II. Tempo livre para conhecer os lu-
gares onde o Papa morou. Pela tarde chegada 
à Cracóvia, onde poderemos visitar opcional-
mente as Minas de Sal de Wieliczaka, que for-
mam um museu subterrâneo com dezenas de 
estátuas, figuras e capelas esculpidas por miné-
rios de sal. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 22º (Terça): Cracóvia
Café da manhã buffet no hotel. Para os polacos a 
Cracóvia é um lugar muito especial, a capital dos 
Reis. Visitaremos o centro medieval passando 
junto as antigas muralhas, a praça do mercado 
em cujos arredores se levantam edifícios de 
grande valor histórico como a igreja de Santa 
Maria, a torre da Prefeitura, a catedral de Vawel 
e os pátios do castelo. Tempo livre para almoçar. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 23º (Quarta): Cracóvia / Czesto-
chowa / Varsóvia (380 Km)
Café da manhã buffet. Saída até Czesto-
chowa, situada junto as margens do rio 
Warta. Peregrinos de todos os lugares do 
país chegam ao monastério de Jasna Gorá 
para venerar a imagem da Virgem Negra. 
Continuação à Varsóvia. Acomodação no 
hotel. 

Dia 24º (Quinta): Varsóvia
Café da manhã buffet. Pela manhã realizaremos 
a visita panorâmica da cidade. Visitaremos a ca-
tedral de São João, a praça do mercado, a praça 
do castelo Real, desfrutaremos da avenida real 
com seus belos palácios e residências aristocrá-
ticas e de lugares históricos da Varsóvia. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 25º (Sexta): Varsóvia
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupa-
dos até às 10hs.

*Viena: de novembro à março o almoço será em restaurante típico e pela noite espetáculo de 
valsas no Kursalon.

Varsóvia
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Europa para DOIS: 13 Desde 3.670 €

+
14

Visitando:  Varsóvia / Poznan / Wroclaw / Cracóvia / Varsóvia / Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallin

16 Días

“Polônia e Países Bálticos”

Dia 1º (Dom): Varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Varsóvia: Visita Guiada E 
Passeio pelo Parque Lazienki.
Depois do café da manhã, visita de Varsóvia. 
Um ambiente especial reina no centro antigo 
(Stare Miasto), completamente reconstruído de-
pois da guerra e reconhecido como Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. As ruas estão 
cercadas por edifícios dos séculos XV e XVIII 
e rodeadas por muralhas com fossas e barba-
cãs. A Praça do Mercado é de grande beleza. 
As construções que rodeiam as ruas formam a 
Via Real são em sua maior parte edifícios his-
tóricos. Visita por dentro Palácio Real, que ao 
longo de sua história tem sido constantemente 
remodulados e ampliados. Foi a residência dos 
reis polacos e depois da Dieta, o parlamento 
polaco, as numerosas salas e o gabinete de 
marmore são um testemunho do extremo re-
finamento da época. Continuação ao parque 
Lazienki. Almoço durante a excursão. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Varsóvia / Torun / Poznan 
(430 Km)
Café da manhã e saída até Torun. Visita guiada 
desta cidade situada às margens do rio Vístula. 
Torun é um povoado natal de Nicolás Copérnico 
e incluído na lista de cidades Patrimônio da 
Humanidade da UNESCO desde 1997. A com-
posição da Praça Maior e as ruas que seguem 
sendo as mesmas a mais de 700 anos. Almoço e 

continuação até Poznan. Restante da tarde livre 
na cidade. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Poznan / Wroclaw, A «Ve-
neza Polaca». (289 Km)
Café da manhã e visita guiada de Poznan com 
guia local. Admirarmos a Catedral de Ostrów 
Tumski (entradas incluídas), a Igreja de San Esta-
nislao e de Santa Magdalena e a velha Praça do 
Mercado, e a impressionante prefeitura que pre-
side elegantemente a Praça Principal. Almoço. 
Saída até Wroclaw, a “Veneza polaca”. Resto do 
dia livre. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Qui): Wroclaw / Cracóvia
Café da manhã e visita guiada de Wroclaw, bela 
cidade onde mais de 100 pontes e passarelas 
atravessam o Oder e suas ramificações. No cen-
tro da Gran Plaza (Rynek) está a prefeitura gótica 
(Ratusz), um dos mais grandes da Europa, autên-
tica pela arquitetura profana de Silesia com seus 
pináculos e seu relógio astronômico. Veremos 
também a catedral gótica (entrada NÃO incluída), 
assim como a Universidade (visita por fora), pela 
qual passaram numerosos prêmios Nobel. Al-
moço. Continuação a Cracóvia. Chegada a Cra-
cóvia, visita do bairro judio. Jantar e acomodação 
no hotel. *Opcional (com suplemento). Jantar 
judaico acompanhado de música típica.

Dia 6º (Sex): Cracóvia 
Café da manhã e dia dedicado a visita de Cra-
cóvia. Reconhecida como Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO, é uma das mais belas 
cidades do mundo. Visita do centro com a Praça 

Saídas 2018
A VARSOVIA: DOMINGO  
2018
Junho
Julho

03, 17
01, 15, 29

Agosto
Setembro

12, 26
09

do Mercado e da fortaleza de Wawel. A antiga 
residência dos reis polacos, Castelo Florentino 
e catedral gótica. Almoço em curso da visita. 
Resto da tarde livre para compras, passear ou 
para realizar visita opcional (com suplemento) 
até as minas de sal gemas. Reconhecidos como 
Património Mundial pela UNESCO e explorados 
desde o século XIII, foram tão valiosos que foram 
fortificados no século 14. Os maravilhosos quar-
tos, dependências, capelas e estátuas da Idade 
Média reúnem-se por 120 quilômetros de galerias 
escavadas a 9 níveis que atingem 137 metros de 
profundidade. Jantar e acomodação na Cracóvia.

Dia 7º (Sáb): Cracóvia / Opcional: Aus-
chwitz/ Varsóvia (294 Km)
Café da manhã e manhã livre em Cracóvia. Visita 
opcional (com suplemento) de Auschwitz (campo 
de concentração), sujeito à disponibilidade. Al-
moço e partida para Varsóvia. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 8º (Dom): Varsóvia
Café da manhã no hotel. Dia livre para passear 
pela cidade. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Varsóvia / Vilnius
Café da manhã no hotel e em horário apropriado 
traslado para o aeroporto de Varsóvia para partir 
em voo até Vilnius (vôo não incluído). Chegada 
em Vilnius e traslado ao hotel. (Jantar incluído no 
pacote Plus P +). Acomodação no hotel.

Dia 10º (Ter): Vilnius
Café da manhã no hotel. Passeio panorâmico pela 

cidade moderna e passeio a pé pelo centro histó-
rico. As cúpulas ortodoxas bulbosas alternam na 
paisagem urbana com as altas flechas e colunatas 
das igrejas católicas e protestantes. Em nossa 
caminhada pelo magnífico centro histórico, vere-
mos a Catedral de Vilnius com a sua imensa foto 
neoclássica, a igreja de San Pedro e San Pablo, a 
Igreja de Santa Ana e a Igreja de San Nicolás, a 
mais antiga da Lituânia. Tarde livre. Possibilidade 
de uma excursão opcional a Trakai, localizada a 
poucos quilômetros de Vilnius, foi declarado par-
que nacional, tanto pela beleza natural de seus 
lagos e florestas, quanto pela importância histó-
rica do lugar, sede do Grão-Ducado da Lituânia e 
capital do país durante a Idade Média. O castelo 
imponente é uma construção magnífica localizada 
em uma pequena ilha no centro de um lago idí-
lico. (Almoço, jantar e visita a Trakai incluídos no 
Pacote Plus P +). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Qua): Vilnius / Siauliai / Rundale 
/ Riga (386 Km)
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Siauliai. 
Parada no “Monte das Cruzes” em Siauliai, onde os 
peregrinos vêm depositar suas cruzes e rosários a 
partir do século XIV. Continuação da viagem até 
Rundale. Almoço. Visita do Palácio Rundale cons-
truído em 1740 em nome do Duque de Courland. O 
Salão Dourado, o Quarto Branco e a Galeria Grand, 
destacam-se, bem como os quartos privados dos 
Duques. Saída até Riga. Chegada e acomodação 
no hotel. (Jantar incluído no Pacote P +). 

Dia 12º (Qui): Riga
Café da manhã no hotel. Visita a Riga Mercado 

Torun

14

NOVID
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• Todos os traslados necessários.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis e categoria primeira.
• Um total de 8 almoços e 6 jantares nos hotéis. (sem bebidas).
• Transporte em ônibus de turismo e acompanhamento de guia durante todo o itinerário. (ônibus e 

guia diferentes na Polônia e Países Balticos).
• Visitas previstas no itinerário. 
• Entradas e otros serviços descritos conforme itinerário. 
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS

Serviços incluídosSI

Cidades Cat. Primera y Turista
Varsóvia Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)
Poznan Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)
Wroclaw HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)
Cracóvia Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)
Vilnius Best Western / Crowne Plaza (4*)
Riga Islande / Martim Park / Albert (4*)
Tallin Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia (4*)

Hotéis Previstos ou similares

NOTAS IMPORTANTES
• Almoços e jantares podem ser indistintos em hotéis ou restaurantes. (bebidas não incluídas)
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Vôo Varsóvia / Vilnius não está incluído no dia 09 do programa. (segunda-feira)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Temporada Única

Tour 16 dias:
Varsóvia / Tallin

Iti ED634
Categ. Única

Preço 2 pessoas 3.670

Preço por pessoa 1.835

€

Riga

Central, o maior mercado do Báltico e um dos 
maiores da Europa, localizado no coração de 
Riga. Em seguida, faremos a visita panorâmica 
de Riga, fundada pelo arcebispo de Bremen em 
1201. Capital da Lituânia independente desde 
1991, a cidade recuperou o seu antigo esplendor. 
Vamos fazer um passeio panorâmico a pé pelo 
centro histórico. Admire os magníficos edifícios 
dos ricos comerciantes hanseáticos, bem como 
o Castelo de Riga, sede atual da Presidência da 
República, o antigo Convento e Hospital do Es-
pírito Santo, a Catedral Católica de São Jacó e 
visite a Catedral de Riga conhecida como a Domo 
é o maior dos países bálticos. É famosa por seu 
órgão espetacular, o maior da Europa com: quatro 
teclados e 6.700 tubos. A Igreja de San Pedro belo 
edifício gótico construído em 1209. Após o terrí-
vel incêndio que ocorreu após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial, a igreja foi cuidado-
samente restaurada. Tarde livre. (Almoço, jantar 
e visita opcional ao bairro Art Nouveau incluído 
no pacote Plus P +) Visita opcional ao bairro Art 
Nouveau onde se encontra a maior concentração 
de edifícios Art Nouveau no mundo, com suas 
características fachadas de linhas sinuosas e orna-
mentação rica. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Sex): Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Km)
Café da manhã no hotel. Saída em direção ao Par-
que Nacional do Vale do Gauja, um dos lugares 
mais bonitos do norte da Europa, com seus rios 
e riachos, colinas suaves, florestas exuberantes e 
cavernas misteriosas. Visite a cidade bonita de Si-
gulda, localizada no centro do vale. Do outro lado 
do rio Gauja está a pequena aldeia de Turaida. 
Visita do Castelo de Turaida, construído em 1214, 
sobrevivente de numerosas guerras, incêndios e 
destruições. Também visitaremos a igreja de ma-
deira de Vidzeme e o cemitério Livon, onde fica o 
túmulo de Maija, a “Rosa de Turaida”, uma lenda. 
Visita das grutas de Gutmanis onde se originam 
as lendas mais famosas da história da Livones. 
Almoço. Continuação da viagem até Parnu, onde 

faremos uma curta caminhada. Localizado a 130 
km ao sul de Tallinn, nas margens do Mar Báltico, 
é conhecido como a “capital do verão” da Estô-
nia por causa da grande animação que reina na 
cidade durante o período de verão. Chegada em 
Tallinn e acomodação no hotel. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P +).

Dia 14º (Sáb): Tallin
Café da manhã no hotel. Saída para um passeio pa-
norâmico de Tallinn, fundado oficialmente em 1219 
por invasores dinamarqueses, após a independên-
cia, recuperado em 1991, a cidade foi restaurada 
e é hoje uma das mais belas capitais europeias. 
Admire a cidade velha medieval, dividida em três 
partes: Toompea, ou o “Monte da Catedral”; a 
Cidades Velha e a Cidades Estónia. Visita da Ca-
tedral que conserva em seus muros os brasões das 
principais famílias da comunidade báltico-alemã, 
que constituíam a elite da cidade. Também apre-
ciaremos a impressionante beleza da Catedral Or-
todoxa e o imponente Castelo de Toompea, sede 
do Parlamento Estoniano. Tarde livre. Possibilidade 
de visitar opcionalmente o Museu Etnográfico Ex-
terior “Rocca-al-Mare”. Magnífica recreação de 
uma típica vila, localizada em uma bela floresta ao 
lado da costa do Báltico. (Almoço, jantar e visita 
ao Museu Rocca al Mare incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 15º (Dom): Tallin
Café da manhã. Dia livre na cidade. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional para He-
lsinque em Ferry. (Jantar em Tallin incluído no 
Pacote Plus P +). Acomodação no hotel.

Dia 16º (Seg): Tallin 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupa-
dos até às 10hs.

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 3 almoços em restaurantes e 7 jantares nos 

hotéis. (sem bebidas) 

• EXTRAS
• Visita a Trakai com entrada ao Castelo. 
• Visita ao Bairro Art Noveau em Riga.
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada 

desde Tallin

16 DIAS: VARSÓVIA / TALLIN: 350 €INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

Varsóvia
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NOVIDADE

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



252 Europa para dois: Circuitos

Desde 3.130 €

+
1013 Dias

Visitando:   Vilnius / Colina Das Cruzes / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallinn / Extensão a São 
Petersburgo / Moscou

“Países Bálticos e Rússia”

Saídas 2018
A VILNIUS: SEGUNDA  

2018
Julho
Agosto

09, 23
06, 20

Setembro 03, 17

Dia 1º (Seg): Vilnius
Chegada à Vilnius e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+).

Dia 2º (Ter): Vilnius
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade mo-
derna, e tour a pé do centro histórico. As cúpu-
las bulbosas ortodoxas se alternam na paisagem 
urbana com altas setas e colunatas de igrejas 
católicas e protestantes. Em nosso passeio pelo 
magnífico centro histórico, contemplaremos a 
Catedral de Vilnius com sua imponente estampa 
neoclássica, a igreja de São Pedro e São Paulo, 
a igreja de Santa Ana e a de São Nicolás, a mais 
antiga da Lituânia. Tarde livre e acomodação no 
hotel. (Almoço, jantar e visita a Trakai incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Trakai, situado a poucos qui-
lômetros de Vilnius, declarada parque nacional, 
tanto por belezas naturais de seus lagos e bos-
ques, como pela importância histórica do lugar, 
sede do Grande Ducado da Lituânia e capital do 
país durante a Idade Média. O imponente Cas-
telo é uma magnífica construção situada em uma 
pequena ilha no centro de um lago idílico. 

Dia 3º (Qua): Vilnius / Colina Das Cruzes 
/ Rundale / Riga (386Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Siauliai. Pa-
rada na “Colina das Cruzes” em Siauliai onde 
os peregrinos depositam suas cruzes e rosários 
desde o século XIV. Saída até Rundale. Almoço. 
Visita do Palácio de Rundale construído em 1740 
pelo Duque da Curlandia. Destaca-se o Salão 
Dourado, o Salão Branco e a Grande Galeria, 
assim como os aposentos privados dos Duques. 

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

Dia 4º (Qui: Riga
Café da manhã. Visita do Mercado Central de 
Riga, o maior mercado dos Países Bálticos e um 
dos maiores da Europa situado em pleno centro 
de Riga. Na continuação faremos a visita panorâ-
mica de Riga, fundada pelo a arcebispo de Bre-
men em 1201. Capital da Lituânia independente 
a partir de 1991, a cidade recuperou sua antiga 
glória. Realizaremos um passeio panorâmico a 
pé no centro histórico. Admiraremos os magnífi-
cos edifícios dos ricos comerciantes hanseáticos, 
assim como o Castelo de Riga, atual sede da 
Presidência da República, o antigo Convento e o 
Hospital do Espírito Santo, a catedral católica de 
São Jacob e visitaremos a Catedral de Riga, con-
hecida como o Domo, é a maior dos Países Bálti-
cos. Celebre por seu espetacular órgão, o maior 
da Europa com: quatro teclados e mais de 6.700 
tubos. A igreja de San Pedro bela construção 
gótica construída em 1209. Depois do terrível 
que ocorreu após os bombardeios da II Guerra 
Mundial, a igreja foi cuidadosamente restaurada. 
Tarde livre e acomodação no hotel. (Almoço, jan-
tar e visita opcional incluídos no Pacote Plus P+). 
Visita opcional ao bairro de Art Nouveau onde 
encontra-se a maior concentração de edifícios 
Art Nouveau do mundo, com suas caracterís-
ticas fachadas apresenta linhas sinuosas e rica 
ornamentação.

Dia 5º (Sex): Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallinn (380Km)
Café da manhã. Saída em direção ao Parque 
Nacional do vale de Gauja, uma das mais belas 

paisagens da Europa do Norte, com seus rios 
e córregos, suaves colinas, frondosos bosques 
e misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa 
cidade situada no centro do vale. Na outra mar-
gem do rio Gauja encontra-se a vila de Turaida. 
Visita do Castelo de Turaida construído em 1214, 
sobrevivente de numerosas guerras, incêndios e 
destruições. Também visitaremos a igreja de ma-
deira de Vidzeme e o cemitério de Livon, onde 
encontra-se a tumba de Maija, a “Rosa de Tu-
raida”, figura lendária. Visita das grutas de Gut-
manis onde tem origem as mais celebres lendas 
da Livones. Almoço. Saída até Parnu onde reali-
zaremos um passeio. Situada a 130km ao sul de 
Tallinn, as margens do mar Báltico, é conhecida 
como “capital do verão” da Estônia pela grande 
animação que reina na cidade durante o verão. 
Saída até Tallinn. Acomodação no hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 6º (Sáb): Tallinn
Café da manhã. Visita panorâmica de Tallinn, 
oficialmente fundada em 1219 por invasores 
dinamarqueses, após a independência, recupe-
rada em 1991, a cidade foi restaurada agora e 
é hoje em dia uma das mais belas capitais da 
Europa. Admiraremos o centro antigo medieval, 
dividido em três partes: Toompea, a “colina de la 
catedral”; a Cidades Velha e a Cidades Estônia. 
Visita da catedral que conserva entre seus muros 
os escudos de armas das principais famílias da 
comunidade báltica-alemã, que formaram a elite 
da cidade. Apreciaremos também a beleza im-
ponente da catedral ortodoxa e do imponente 
Castelo de Toompea, sede do Parlamento Es-
tônio. Tarde livre e acomodação no hotel. (Al-
moço, jantar e visita ao Museu Rocca al Mare 

Vilnius

Europa para DOIS: 14

incluídos no Pacote Plus P+). Possibilidade de 
visitar opcionalmente o Museu Etnográfico ao 
ar livre “Rocca-al-Mare”. Recreação magnífica 
de uma típica aldeia da Estônia, situada em um 
belo bosque junto a costa do Báltico.

Dia 7º (Dom): Tallinn / São Petersburgo 
(390Km)
Café da manhã no hotel. Traslado à São Peter-
sburgo. Chegada. Acomodação no hotel. *O 
traslado à São Petersburgo poderá ser operado 
em função do número de participantes, ou em 
ônibus privado (a partir de 15 passageiros) ou em 
ônibus público “Luxo”.  

Dia 8º (Seg): São Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica de São Peter-
sburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da 
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas mural-
has, diariamente, uma bola de canhão marca as 
doze do meio dia. Almoço. Podemos apreciar 
a Perspectiva Nevsky, com seus prestigiosos 
edifícios e o Bairro das Artes. Visita a Catedral 
de Nossa Senhora de Kazán. Tarde livre. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel.

Dia 9º (Ter): São Petersburgo
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de rea-
lizar um passeio opcional a Peterhof, visitando 
o Grande Palácio e seu parque e retornando 
desde Peterhof a São Petersburgo em hidrofó-
lio. Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage, 
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais im-

4
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas segundo programa. (Traslados em dias diferentes 
ao tour tem suplemento).

• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário em apartamentos duplos.
• 4 almoços em restaurante (sem bebidas).
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou.
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia local falando espanhol.
• Áudio individual nas visitas.
• Seguro de assistência MAPAPLUS

Serviços incluídosSI

Cidades Categoria Superior: 4*
Vilnius Best Western / Crowne Plaza 

Riga Islande / Maritim Park / Albert

Tallin Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia / Pk Ilmarine

São Petersburgo Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscou Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Hotéis Previstos ou similares

Moscou

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 3 almoços em restaurante e 6 jantares nos hotéis (sem bebidas).
• 2 almoços em São Petersburgo (sem bebidas).
• 2 jantares em São Petersburgo (sem bebidas).
• 1 almoço em Moscou (sem bebidas).
• 3 jantares em Moscou (sem bebidas).

EXTRAS
• Visita a Trakai com entrada ao castelo.
• Visita Barrio Art Nouveau em Riga.
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada desde Tallinn.
• Visita ao Museu de Hermitage com entrada.
• Visita a Catedral de São Nicolau dos Marinheiros.
• Excursão ao palácio e jardins de Pavlovsky.
• Excursão aos jardins e exteriores do palácio de Pushkin.
• Visita ao Metrô de Moscou com ticket.
• Visita ao Kremlin e catedrais com entradas.
• Visita a Galeria Tretyakov com entrada.

13 DIAS: TALLINN / MOSCOU: 825 € INCLUI 17 REFEIÇÕES E 10 EXTRAS

NOTAS IMPORTANTES 
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá ser alterada no destino, mantendo-se íntegro o programa.

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA

Tallin
São Petersburgo

Riga

Vilnius
2

2

3

Moscou

3

3

portantes do mundo, contando com mais de 3 
milhões de obras de arte e antiga residência dos 
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qua): São Petersburgo / Mos-
cou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a Ca-
tedral de São Nicolau dos Marinheiros. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). Visita opcional à 
Pavlovsk e visita do Palácio com sua grande co-
leção de porcelanas e pinturas do interior e o re-
quinte dos salões, e seu parque de 600 hectares. 
Continuação ao Parque de Catalina em Pushkin 
onde poderemos admirar seus jardins e o exte-
rior do Palácio. (Visitas incluídas no Pacote Plus 
P+). Regresso a São Petersburgo. Almoço opcio-
nal. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela 
tarde traslado a estação ferroviária para tomar 
o trem rápido à Moscou (Classe Turista) * com 
chegada à Moscou na primeira hora da noite. 
Chegada e traslado ao hotel. Jantar opcional. 
(Jantar frio tipo piquenique incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

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

Dia 11º (Qui): Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
para tomar contato com a cidade, seu centro 
histórico e seus principais monumentos. Con-
templaremos os exteriores do celebre convento 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Temporada Única

Tour de 13 dias:
Vilnius / Moscou

Iti ED635
Categ. Única

Preço 2 pessoas 3.130

Preço por pessoa 1.565

€

de Novodevitchi e seu lago, que inspiraram a 
Tchaikovski no “Lago dos Cisnes”. Almoço. Visita 
opcional ao metrô de Moscou. Ainda hoje é o 
principal meio de transporte da cidade e um dos 
principais do mundo. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sex): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kre-
mlin e suas Catedrais. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). A palavra “Kreml” significa fortaleza em 
russo. O de Moscou, berço da cidade, é o mais 
importante do país, e foi declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Visitaremos o 
interior para admirar o “Sino Zarina”, o maior 
do mundo e o “Canhão de Zar”. Finalizaremos 
visitando a célebre “Praça das Catedrais” emol-
duradas pelas de São Miguel, a Ascensão e da 
Anunciação. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Almoço opcional (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Visita opcional a Galeria de Tretyakov. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Incompará-
vel pinacoteca, chamada assim em honra a seu 
fundador, o celebre negociante Pavel Tretiakov. 
Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 13º (Sáb): Moscou
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

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

NOVIDADE
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Desde 5.710 €

+
16 Dias
Visitando:   São Petersburgo / Moscou / Estocolmo / Orebro / Hamar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid / 

Sognefjord / Flam / Bergen / Cachoeira de Veringfossen / Oslo / Copenhague 

2018
Julho
Agosto

22
05, 19

Setembro 02

Saídas 2018
A SÃO PETERSBURGO: DOMINGO  

Dia 1º (Dom): São Petersburgo 
Chegada à São Petersburgo e traslado ao hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 2º (Seg): São Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica de São Peter-
sburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da 
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas mural-
has, diariamente, uma bola de canhão marca as 
doze do meio dia. Almoço. Podemos apreciar a 
Perspectiva Nevsky, com seus prestigiosos edi-
fícios e o Bairro das Artes. Visita a Catedral de 
Nossa Senhora de Kazán. Tarde livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Ter): São Petersburgo
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de reali-
zar um passeio opcional à Peterhof, visitando o 
Grande Palácio e seu parque e retornando desde 
Peterhof a São Petersburgo em hidrofólio. Al-
moço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage, 
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais im-
portantes do mundo, contando com mais de 3 
milhões de obras de arte e antiga residência dos 
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): São Petersburgo / Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a Ca-
tedral de São Nicolau dos Marinheiros. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). Visita opcional à 
Pavlovsk e visita do Palácio com sua grande 

coleção de porcelanas e pinturas do interior e 
o requinte dos salões, e seu parque de 600 hec-
tares. Continuação ao Parque de Catalina em 
Pushkin onde poderemos admirar seus jardins e 
o exterior do Palácio. (Visitas incluídas no Pacote 
Plus P+). Regresso a São Petersburgo. Almoço 
opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Pela tarde traslado a estação ferroviária para 
tomar o trem rápido à Moscou (Classe Turista) 
* com chegada à Moscou na primeira hora da 
noite. Chegada e traslado ao hotel. Jantar op-
cional. (Jantar frio incluído no Pacote Plus P+) 
(*). Acomodação no hotel.

*Em função do horário definitivo do trem, uma 
das refeições do dia (almoço ou jantar) poderia 
ser em forma de piquenique.

Dia 5º (Qui): Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
para tomar contato com a cidade, seu centro 
histórico e seus principais monumentos. Con-
templaremos os exteriores do celebre convento 
de Novodevitchi e seu lago, que inspiraram a 
Tchaikovski no “Lago dos Cisnes”. Almoço. Visita 
opcional ao metrô de Moscou. Ainda hoje é o 
principal meio de transporte da cidade e um dos 
principais do mundo. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kre-
mlin e suas Catedrais. A palavra “Kreml” significa 
fortaleza em russo. O de Moscou, berço da ci-
dade, é o mais importante do país, e foi decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 

Visitaremos o interior para admirar o “Sino Za-
rina”, o maior do mundo e o “Canhão de Czar”. 
Finalizaremos visitando a célebre “Praça das 
Catedrais” emolduradas pelas de São Miguel, a 
Ascensão e da Anunciação. (Visita incluída no Pa-
cote Plus P+). Almoço opcional (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Visita opcional a Galeria de 
Tretyakov. Incomparável pinacoteca, chamada 
assim em honra a seu fundador, o celebre nego-
ciante Pavel Tretyakov. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Jantar opcional (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Moscou
Café da manhã. Dia livre para seguir desfrutando 
desta cidade. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Moscou / Estocolmo
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo à Esto-
colmo (voo não incluído). Chegada a Estocolmo 
e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sáb): Estocolmo
Café da manhã. Pela manhã visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos o centro antigo, Gamla 
Stan, que está localizado na ilha de Stadshol-
men, com suas ruas estreitas e numerosos lu-
gares de interesses, como o Palácio Real e o 
Museu Nobel. Djurgarden, outra ilha de Esto-
colmo, reúne as principais atrações turísticas da 
cidade. Aqui se encontra o Museu Vasa, Skansen, 
o Museu Nórdico, o grande parque de atrações 
Gröna Lund e o parque de Estocolmo. Almoço 
opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Possibilidade de realizar uma visita opcional 
guiada ao Museu Vasa, que abriga o único navio 

do século XVII que continua intacto nos dias de 
hoje. (Visita incluída no Pacote Plus P +). Jantar 
opcional (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 10º (Sáb): Estocolmo / Orebro / 
Hamar (558 Km)
Café da manhã. Pela manhã saída pela estrada 
até seu país vizinho, Noruega. Faremos uma 
parada na cidade de Orebro, com seu castelo 
presidindo o centro histórico. Almoço opcio-
nal. (Almoço incluído no Pacote Plus P +). Na 
continuação chegaremos na cidade de Hamar, 
a cidade mais importante as margens do Lago 
Mjosa. Jantar opcional. (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sáb): Hamar / Lillehammer / 
Lom / Área De Nordfjordeid (491 Km)
Café da manhã. Saída até Lillemammer, onde 
teremos tempo de conhecer a cidade que abri-
gou os Jogos Olímpicos de Inverno em 1994, 
faremos uma parada junto aos trampolins de 
salto de esqui, para desde ali admirarmos as vis-
tas da cidade. Almoço e continuação a cidade 
de Lom, onde descobriremos uma das muitas 
igrejas de madeira que durante a Idade Média 
se construíram pelo país. Entre os fiordes, lagos, 
glaciares, imensos vales e imponentes montan-
has, viajaremos para o norte até chegarmos ao 
nosso hotel na Região de Nordfjordeid. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 12º (Sáb): Área De Nordfjordeid / 
Sognefjord / Flam / Bergen (357 Km)
Café da manhã. Nossa rota paisagística nos 
levará até o barco que tomaremos para cruzar-

Estocolmo

Europa para DOIS: 15
“Rússia, Capitais Escandinavas e Fiordes”
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas segundo programa. (Traslados em dias diferentes 
ao tour tem suplemento).

• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário, apartamentos duplos com 
chuveiro ou ducha.

• 6 almoços e 1 jantar em restaurantes indicados no itinerário. (sem bebidas)
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes.
• Bilhete no trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou.
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Áudio individual nas visitas.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Cidades Categoria Superior: 4*
São Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky/Nashotel/Radisson Blu/Marriott/Vendensky /Sokos

Moscou Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Estocolmo Scandic Malmen

Hammar Scandic Hammar / Clarion Jovick

Region Fiordos Loenfjord Hotel / Oldenflord Hotel

Bergen Scandic Bergen City / Scandic Flesland

Oslo Scandic Solli

Dfds Cabinas Interiores

Copenhague Scandic Sydhavnen / Sandic Sluseholmen

Hotéis Previstos ou similares

NOTAS IMPORTANTES 
• Almoços e jantares podem ser indistintos em hotéis ou restaurantes. (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Por razões operativas dos serviços de ferries alguns dos trajetos podem ser alterados.
• Naõ inclui voo Moscou/Estocolmo

Sognefjor

mos o Sognefjord, conhecido como o Fiorde 
dos Sonhos, o mais longo e profundo de todo o 
país até chegarmos as espetaculares paisagens 
norueguesas que nos levarão até a encantadora 
vila de Flam. Almoço. Logo após poderemos 
tomar o Trem de Flam, um passeio de 20 km 
que vai desde Flam até Myrdal e de onde se 
contemplam algumas das mais belas paisagens 
da Noruega, graças ao seu complexo ferroviário. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Continuare-
mos nossa viagem até Bergen. Jantar opcional. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 13º (Sáb): Bergen / Cachoeiras De 
Veringfossen / Oslo (463 Km)
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma vi-
sita da bela cidade de Bergen, conhecida pelas 
suas casinhas de madeira. Passaremos pelo cen-
tro comercial, o centro histórico e a península 
de Nordnes. Colocaremos especial atenção no 
Bryggen, casas de madeira de 1702 incluídas 
na lista da UNESCO como Patrimônio da Hu-
manidade. Na continuação realizaremos uma 
incrível rota paisagística por algumas das mais 
impressionantes paisagens naturais do país. Na 
região do Hardanger descobriremos o Parque 
Nacional do Hardangervida, para contemplar 
as famosas cachoeiras de Voningsfossen, que 
precipitam suas águas para um vale profundo. 
Almoço. Chegada à capital da Noruega, Oslo. 
Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 14º (Sáb): Oslo / Cruzeiro
Café da manhã. Dedicaremos nossa manhã a 
conhecer a capital da Noruega com uma visita 
guiada completa: a Prefeitura, o famoso parque 
Frogner com as esculturas de Vigeland, o Cas-
telo de Akershus, a cosmopolita rua Karl-Johas...
Possibilidade de realizar um passeio opcional 
ao Museu Viking. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Almoço. Pela tarde, traslado ao porto de 
Oslo para embarcar em um cruzeiro até a Dina-
marca. Noite a bordo. (Jantar a bordo incluído 
no Pacote Plus P +). Acomodação em cabines.

Dia 15º (Sáb): Copenhague
Café da manhã a bordo. Chegada ao porto da 
Dinamarca. Dedicaremos nossa manhã a conhe-
cer a capital dinamarquesa: os charmosos canais 
do distrito de Nyhavn, os generosos edifícios da 
Ópera e o Palácio de Amalienborg, as Catedrais 
de São Óscar e de Nossa Senhora, a dinâmica rua 
Stroget e a célebre Sirenita, símbolo da cidade. 
Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tempo livre para seguir desfrutando da 
cidade. Jantar opcional. (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 16º (Sáb): Colpenhague
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!
OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Pacote Plus

16 DIAS: SÃO PETERSBURGO / COPENHAGUE: 995 € INCLUI 17 REFEIÇOES E 10 EXTRAS

REFEIÇÕES
• 2 almoços em São Petersburgo
• 2 jantares em São Petersburgo
• 1 almoço em Moscou
• 3 jantares em Moscou (1 jantar frio tipo pi-

quenique)
• 1 almoço em Estocolmo
• 1 jantar em Estocolmo
• 1 almoço em Orebro
• 1 jantar em Hamar
• 1 jantar em Bergen
• 1 jantar em Oslo
• 1 jantar no Cruzeiro em Copenhague
• 1 almoço em Copenhague
• 1 jantar em Copenhague

EXTRAS
• Visita ao Museu de Hermitage com entrada.
• Visita a Catedral de São Nicolau dos Marin-

heiros.
• Excursão ao palácio e jardim de Pavlovsky.
• Excursão aos jardins e exteriores do Palácio 

de Pushkin.
• Visita ao metrô de Moscou com ticket.
• Visita ao Kremlin e catedrais com entradas.
• Visita a Galeria Tretyakov com entrada.
• Visita ao Museu Vasa de Estocolmo.
• Excursão Trem de Flam.
• • Visita ao Museu Viking de Oslo.
• Visita al Museo Vikingo de Oslo

SUECIA
NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Oslo

HamarNordfjordeid

Bergen Estocolmo

1

São Petersburgo

RUSIA

Moscou

1

1

2

3

1

1 2

4

1

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Temporada Única

Tour de 16 dias:
São Petersburgo / Copenhague

Iti ED636
Categ. Única

Preço 2 pessoas 5.710

Preço por pessoa 2.855

€

NOVIDADE
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“Grande Gira do Oriente Médio”

Dia 1º (Sáb): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre para nosso primeiro contato com a cidade e 
quem sabe chegar a passear pelo Grande Bazar. 
Acomodação no hotel.

Dia 2º (Dom): Istambul 
Café da manhã e saída para visitar o bazar das 
especiarias e o famosíssimo templo de Santa 
Sofia. Continuaremos nosso passeio com um 
cruzeiro pelo Bósforo e almoço em restaurante 
local. Regresso ao hotel e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Istambul 
Café da manhã e saída para visita da parte antiga 
onde estão concentrados os monumentos mais 
destacados Otomanos e Bizantinos. Começa-
remos com a visita do Palácio de Topkapi, o fa-
moso recinto gigantesco dirigido pelo Império 
Otomano durante quase 400 anos. Continuare-
mos com a visita do Hipódromo e seguiremos 
até a famosa Mesquita Azul, a única do mundo 
com 6 mirantes. Nossa excursão terminará no 
Grande Bazar para podermos percorrer livre-
mente suas mais de 4.500 lojas, retorno por sua 
conta ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Ter): Istambul / Capadócia 
Café da manhã e saída até o aeroporto para 
tomar o voo doméstico até a Capadócia. Na 
chegada visitaremos a vila de Avanos, o mercado 
da cerâmica e a fortaleza de Uçhisar. Almoço em  
restaurante local. No final da tarde traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): Capadócia
Café da manhã. Começaremos nossa vista pelo 
museu ao ar livre de Göreme com as igrejas ru-
pestres decoradas com frescor. Logo visitaremos 

a cidade subterrânea de Özkonak escavadas 
pelas primeiras comunidades cristãs. Almoço em 
restaurante local. No final da tarde traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 6º (Qui): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale 
Café da manhã e saída até Konya. Visitaremos 
o Monastério dos Derviches Dançantes, fun-
dado por Mevlana. Almoço. Continuação até 
Pamukkale, maravilha natural de gigantescas 
cataratas brancas, estalactites e piscinas natu-
rais procedentes de fontes termais. Chegada ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Pamukkale / Éfeso / Kusa-
dasi
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcárias petrificadas que 
são formadas por causa da cal da água que 
emana na região. Visita de Hierápolis, a qual 
possui uma necrópole com mais de 150 mil 
tumbas. Almoço e saída até Éfeso, a capital da 
Ásia Menor na época romana. Visita dos vestí-
gios arqueológicos, onde destaca-se o Templo 
de Adriano, o Grande Teatro e a Biblioteca de 
Celso. Visita da Casa da Virgem Maria. Con-
tinuação até Kusadasi. Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 8º (Sáb): Kusadasi / Embarque No 
Cruzeiro Patmos
Café da manhã no hotel. Traslado ao porto, e 
embarque em cruzeiro às 13h00 com saída à Pat-
mos. Chegada às 17h45. Desembarque e tempo 
livre para poder realizar uma excursão opcional 
ao Monastério de São João e a Gruta do Apoca-
lipse. Embarque novamente para sair às 21h30. 
Jantar a bordo.

Dia 9º (Dom): Em Cruzeiro: *Creta / San-
torini
Chegada a primeira hora à Ilha de Creta. Desem-
barque e tempo livre para realizar uma excursão 
opcional do Palácio de Knossos, o qual foi capital 
pré-histórica da civilização Minóica. Saída às 12h00 
até à Ilha de Santorini. Desembarque às 16h30 e 
excursão incluída onde passearemos pelo pito-
resco povoado de Megalojori, onde poderemos 
apreciar a típica arquitetura da ilha, depois segui-
remos à Oía e continuaremos até o norte da ilha. 
Ao fundo as localidades de Kmári e Monólithos e 
cruzaremos Firá e os pequenos povoados tradicio-
nais de Firostefani e Imerovigli, com sua peculiar 
arquitetura e beleza, para continuarmos até Oía. 
Durante o trajeto desfrutaremos da armoniosa cal-
deira, as ilhas de Thirassia e Palea e Néa Kameni, 
uma visita panorâmica sem igual. Em Oía podere-
mos desfrutar de lojas, tirar fotos e descobrir os 
telhados característicos dos edifícios em rocha e 
as homogêneas casas dos capitães e finalmente o 
bairro de Ammúdi aos pés da caldeira. Saída nova-
mente às 21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 10º (Seg): Atenas
Pela manhã às 7hs, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em Ate-
nas. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Ter): Atenas
Café da manhã. Saída para realizar nossa pri-
meira visita do Estádio Panatenaico de Atenas, 
onde deu lugar as primeiras Olímpiadas da era 
moderna (1896). Entraremos para contemplar o 
templo dedicado à Zeus, pai de todos os deuses. 
Continuação da visita panorâmica pelas avenidas 
mais importantes da cidade, o Parlamento com 
a Tumba do Soldado Desconhecido, onde se 
realiza a tradicional troca de guarda, o Museu da 

Desde 6.510 €

+
820 Dias

Visitando:  Istambul / Capadócia / Konya / Pamukkale / Éfeso / Kusadasi / Cruzeiro Pelo Mar Egeu / Atenas / Cairo / 
Cruzeiro pelo Nilo de 3 noites

Europa para DOIS: 16

De 24 de março de 2018 à 03 de novembro de 2019
* A saída de 31 de março não visita a ilha de Creta
* As saídas de 24 de março à 21 de abril de 2018 serão realizadas com o barco MAJESTY
* As saídas de 28 de abril à 03 de novembro de 2018 serão realizadas com o barco CELESTYAL OLYMPIA

Saídas 2018
A ISTAMBUL: SÁBADO

Moeda, a Catedral Católica, o conjunto de edifí-
cios neoclássicos da Academia, a Universidade e 
a Biblioteca Nacional e o Arco de Adriano. Visita 
ao recinto arqueológico de Acrópoles, Propileos 
e o Templo Jônico de Atenas Nike, em memória 
da vitória sobre os Persas, original Templo Jônico 
consagrado pelas antigas divindades atenienses 
como Poseidon e Atenas, os deuses que de 
acordo com a lenda disputam a proteção da ci-
dade. Tarde livre e acomodação no hotel.

Dia 12º (Qua): Atenas
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta 
cidade ou fazer uma visita opcional de dia com-
pleto à Delfos. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Atenas / O Cairo
Café da manhã no hotel. Na hora prevista tras-
lado ao aeroporto para tomar o voo até O Cairo. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel.

Dia 14º (Sex): O Cairo / Aswan / Cruzeiro 
Nilo
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
tomar o voo à Aswan. Chegada e traslado ao 
barco. Acomodação em camarotes. Jantar e 
noite a bordo.

Dia 15º (Sáb): Em Cruzeiro
Acomodação e pensão completa a bordo. Pos-
sibilidade de tomar uma excursão opcional em 
ônibus à Abu Simbel para visitar seus impressio-
nantes templos de Ramsés II e Nefertari, resga-
tados das profundezas do Nilo. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+) Visita da presa alta de Aswan.

Dia 16º (Dom): Em Cruzeiro
Kom Ombo. Visitaremos seu templo situado em 

Pamukkale
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uma plataforma rochosa na curva do Nilo. Che-
gada à Edfú. Visita do templo mais bem conser-
vado do Egito, dedicado ao deus Horus. Pensão 
completa a bordo.

Dia 17º (Seg): Cruzeiro Pelo Nilo / O 
Cairo
Café da manhã, visita do Templo de Luxor, 
dedicado ao deus Amón-Ra onde destaca-se 
a avenida das Esfinges, o Obelisco, as está-
tuas de Ramsés II e Naos. Visita do Templo 
de Karnak, onde foram descobertas mais de 
18.000 estátuas. Opcionalmente cruzaremos 
as margens oeste do Nilo para visitar o Vale 
dos Reis e conhecer as fabulosas estátuas 
dos Colosos de Memnon e o Templo de 
Hatshepsut. (Visita ao Vale dos Reis incluída 
no Pacote Plus P+). Almoço a bordo e tras-
lado ao aeroporto para tomar o voo até O 
Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 18º (Ter): O Cairo
Café da manhã. Durante esses dias incluimos 
uma visita as mundialmente famosas Pirâmides 
de Gizeh e a Esfinge com entrada ao recinto. 
Opcionalmente sugerimos fazer uma visita ao 
Museu Egípcio, Mesquitas e Cidadesla com al-
moço. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 19º (Qua): O Cairo
Café da manhã. Dia livre para disfrutar desta 
cidade ou fazer alguma visita opcional. Acomo-
dação no hotel.

Dia 20º (Qui): Cairo
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

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

TURQUIA

EGITO

GRECIA

Istambul

CapadociaPammukale

Efeso

Cairo

Kusadasi

Atenas

• Todas as visitas indicadas no itinerário.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de Istambul, Atenas e Cairo.
• Circuito de Capadócia, Cruzeiro pelo Egeu e Cruzeiro pelo Nilo em pensão completa.
• Circuito Terra Santa em Meia Pensão (6 jantares).
• Aéreos em classe turista: Istambul/Capadócia, Atenas/Cairo, Cairo/Aswan e Luxor/Cairo.
• 1 Excursão no cruzeiro incluída no programa. 
• Bebidas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

• CRUZEIRO pelo Egeu: Taxas de embarque nem gorjetas a bordo. Preço por pessoa 150 € NETO
• CRUZEIRO pelo Egeu: Excursões opcionais do cruzeiro não incluídas no programa. 
• Gorjetas no cruzeiro do Nilo (pagamento a bordo).
• Bebidas durante os almoços e jantares (exceto em cruzeiro pelo mar Egeu que está incluído).

Não incluiNO

Pacote Plus

• Visita de dia completo no Museu Egípcio, 
Mesquita e Cidadesla com almoço

• Visita do Vale dos Reis em Luxor

• Excursão à Abu Simbel desde Aswan em 
ônibus

EGITO: 300 €

Categoria A
Istambul Black Bird / Antik 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Kusadasi Marina / Royal Palace 4*
Cruzeiro Egeo Cat IA/IB (Interior Estándar)
Atenas Dorian Inn / Crystal City
Cairo Barcelo / Grand Pyramids
Cruzeiro Nilo Radamis II / Nile Dolphin

Hotéis Previstos ou similares

Categoria B
Istambul Senator / Vicenza 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Kusadasi Marina / Royal Palace 4*
Cruzeiro Egeo Cat XA/XB  (Exterior Standard)
Atenas Polis Grand / Stanley 4*
Cairo Meridien Pyramides 5*
Cruzeiro Nilo Nile Premium / Amarco

Categoria C
Istambul Wyndham Old City/Barcelo Eresin 5*
Capadocia Avrasya / Ramada Capadocia 5*
Pamukkale Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*
Cruzeiro Egeo Cat XD (Exterior Premium)
Atenas Zafolia / Titania 4*
Cairo Ramses Hilton 5*
Cruzeiro Nilo Nile Premium / Amarco

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. 24 Mar / 21 Abr 28 Abr / 25 Ago 01 Sep / 15 Set 22 Sep / 29 Set 06 Out / 03 Nov.

Tour 20 dias:
Turquia / Grecia / Egito

Iti ED637
A

Preço 2 pessoas 6.510 6.550 6.610 6.790 6.630

Preço por pessoa 3.255 3.275 3.305 3.395 3.315

Tour 20 dias:
Turquia / Grecia / Egito

Iti ED638
B

Preço 2 pessoas 7.390 7.420 7.510 7.750 7.530

Preço por pessoa 3.695 3.710 3.755 3.875 3.765

Tour 20 dias:
Turquia / Grecia / Egito

Iti ED639
C

Preço 2 pessoas 8.130 8.150 8.350 8.590 8.370

Preço por pessoa 4.065 4.075 4.175 4.295 4.185

€

El Cairo

NOVIDADE

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