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Frota de ônibus própriaConsulte, decida, e viaje
com a melhor relação custo/benefício…
Caro  Viajante, por meio de nosso folheto de Temporada ALTA 2017, convidamos você a descobrir 
a monumentalidade, a beleza cênica e os lugares mais incríveis da Europa e Extremo / Médio 
Oriente.

Entre as novidades, temos novos tours de produção própria pela Europa Nórdica, Rússia e 
Bielorrússia.

Oferecemos também uma excelente gama de itinerários interessantes, diversi�cados e renovados 
pela península Ibérica (Espanha-Portugal), que se combinam com o país vizinho, Marrocos. Com 
mais de 30 anos de pro�ssão, nossos departamentos de programação, técnicos e operacionais 
reúnem toda sua criatividade e competência para desenvolver novos tours e reforçar os clássicos, 
buscando a melhor relação custo/benefício para sua satisfação e experiência.

Você fez uma ótima escolha. Tem em suas mãos um folheto fácil de interpretar, didático e sem letras 
pequenas. Nele, você vai encontrar a seleção mais cuidadosa e extensa de roteiros coerentes, práticos 
e muito bem pensados.
Você vai percorrer as rotas e estradas mais seguras e confortáveis da Europa. Descansar em hotéis 
acolhedores. Nossos guias tornarão a viagem ainda mais interessante com seus conhecimentos 
históricos e geográ�cos. Você vai se divertir e suas expectativas serão satisfeitas.
Para esta temporada, programamos novos e atrativos itinerários, e reforçamos os clássicos. As cidades 
europeias mais lindas e culturais, as cadeias hoteleiras mais prestigiadas e a frota de veículos mais 
emblemática.
A tudo isso, somamos toda nossa experiência e entusiasmo, além de muita motivação; e queremos 
convidá-lo a escolher nosso produto com todas as garantias.
O compromisso, o prazer em servir, a qualidade e a e�ciência, são de graça, e além disso:

Em alguns locais, é necessário pagar certas taxas para o município, como no caso de algumas 
cidades da Itália, França, Espanha e Portugal. Em todas elas, essas taxas estão inclusas.
 
Possuímos uma frota moderna de ônibus e microônibus com motoristas falando castelhano nas 
diferentes cidades onde o traslado é incluso ou solicitado sob demanda.

Nas cidades mais importantes, como as capitais dos diferentes países, incluímos a visita à cidade com 
experientes guias locais falando espanhol, e também em todas as cidades onde este serviço é 
mencionado.

Com a gente, você sempre viaja em boa companhia.

Este é apenas o início de uma viagem muito bem sucedida… 

• SOLIDEZ DA EMPRESA: por ser uma empresa fundada em 1967 com capital estritamente privado.

• SERVIÇO: por ser uma operadora global, fato que nos permite ter uma operação exclusiva.

• EQUIPE HUMANA:  pela capacitação contínua, e�ciência e agilidade ao intercomunicar com 
clientes e fornecedores.

• TECNOLOGIA: por contar com um sistema de reservas desenvolvido com a mais avançada 
tecnologia e adaptado ao futuro.

• COMERCIALIZAÇÃO: por comercializar e distribuir nossos produtos e serviços somente através 
das mais prestigiadas e responsáveis Agências de Viagens. Visite uma delas, peça conselhos, 
con�ra nosso produto e comece a desfrutar.

 NOSSAS CONQUISTAS:

ESCRITORIO CENTRAL
Calle Ferraz, 2
Tel. 911 710 371
vptgeneral@vpttours.com

TERMINAL DE EXCURSÕES
Calle Ferraz, 3
Tel. 911 710 393
vptterminal@vpttours.com

www.vpttours.com/
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Vantagens e Descontos
Viajar, por si só, já é um prazer… com a VPT é algo mais… 

sensações e experiencias para recordar…

HOTÉIS
Uma boa escolha de hotéis é muito importante para o seu conforto. 
Nossos hotéis são cuidadosamente escolhidos e selecionados de 
acordo com a categoria contratada. A maioria está localizada na área 
central das cidades ou é servida por uma boa rede de transportes. 
Todos os quartos possuem banheiro privativo com banheira ou 
chuveiro. Em nosso site www.vpttours.com você pode obter 
informações e saber as características dos hotéis programados.

CONFIRMAÇÃO IMEDIATA
Graças à nossa tecnologia inovadora, sua agência de viagens através 
vai poder con�rmar e emitir sua documentação por meio de nosso 
sistema de reservas on-line. Sem imprevistos, sem aborrecimentos e 
num piscar de olhos.

NOITES EXTRAS
Gostaria de prolongar sua estadia antes ou depois de um circuito? Você 
pode fazer isso a um preço excelente. Planeje e acrescente noites extras à 
sua viagem. Aproveite ao máximo, conhecendo o mais que puder. Disponí-
vel por meio de nosso sistema de reservas on-line www.vpttours.com

GUIAS ACOMPANHANTES
Todos os nossos guias passam por um rigoroso processo de seleção, 
possuem os conhecimentos necessários para proporcionar uma viagem 
cultural e descontraída e foram treinados para interagir com você, suas 
dúvidas ou necessidades. Além disso, contamos com a maior rede de guias 
locais o�ciais de cada cidade, para que você tenha uma melhor 
compreensão da história, monumentos e particularidades de cada destino.

SERVIÇOS NO DESTINO
Em cada um dos destinos mencionados neste folheto, estaremos presen-
tes através do serviço de nossos guias locais, guias acompanhantes e 
correspondentes, que colaboram conosco regularmente. Se o destino 
escolhido não faz parte desta seleção, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

LUA DE MEL E ANIVERSÁRIOS (*)
Para os recém-casados e os passageiros que fazem aniversário 
durante a viagem, oferecemos uma atenção especial para que levem 
uma agradável lembrança da viagem. Imprescindível noti�car no 
momento da reserva.
(*) Válido somente para os circuitos das páginas 14 a 186.

ATENÇÕES ESPECIAIS (*)
Se você tem menos de 18 anos ou já passou dos 65, vai poder se 
bene�ciar de  5%  de desconto sobre os preços publicados.
Crianças de 4 a 7 anos, quando dividem o quarto com 2 adultos, têm 
direito a um desconto de 25% . Crianças menores de 4 anos viajam 
grátis, desde que não ocupem assentos e dividam o quarto com 2 
adultos, que devem arcar diretamente com as despesas originadas 
por estas crianças.
Nas viagens de avião, será cobrada a parte correspondente ao trajeto 
aéreo.
Se 3 adultos viajam juntos dividindo quarto, a terceira pessoa recebe 
uma redução de  5% somente nos circuitos indicados. 
Estes descontos não são cumulativos.
(*) Válido para circuitos terrestres das páginas 14 a 186, exceto os tours: 
Europa para todos e Terra Santa, Europa Total e Ilhas Gregas, Europa Total 
com Egito, Euro Helênico, Europa, Istambul e Capadócia e Europa e Terra 
Santa.

TRANSPORTE
Para sua comodidade, colocamos à sua disposição uma moderna 
frota de ônibus de luxo com ar condicionado, janelas panorâmicas, 
assentos reclináveis, dotados de moderna tecnologia Wi-Fi (gratuito) 
para você..., todos eles homologados de acordo com as normas da 
União Europeia.

RESERVA ANTECIPADA. ECONOMIZE  5%  por pessoa(*)
Se você reservar e pagar o valor total da viagem com mais de 60 dias 
antes da saída do circuito. 
(*) Até um máximo de 100 $. Válido somente para os circuitos compreendidos 
entre as págs.  14 a 186.

SEGURO DE VIAGEM
Incluso no preço dos circuitos especi�cados. Nossos clientes contam 
com uma ampla cobertura durante sua viagem, conforme detalhado 
na página 10.

BOLSA DE VIAGEM
Um brinde super prático que você recebe logo no início da viagem 
(nos circuitos indicados).

Wi-Fi
Serviço Wi-Fi gratuito a bordo de nossa frota, nos circuitos 
indicados.
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Não se esqueça...

Grupos Especiais

De revisar seus documentos pessoais
Verifique se seu passaporte e documento de identidade estão em ordem e dentro da validade (recomendável que o passaporte 
tenha validade mínima de 6 meses), se os vistos exigidos por cada país foram obtidos e, antes de sair de casa, certifique-se de 
não esquecer de nada: documentos de viagem, passaporte, dinheiro, cartões de crédito...

Coloque em sua bagagem
tudo o que for realmente necessário, dependendo da duração da viagem e dos países a visitar. Leve roupa adequada e calçados 
confortáveis, porque, para conhecer bem as cidades, é preciso caminhar. No verão, prefira roupas leves e de algodão. No inverno, 
lembre-se que as temperaturas continentais podem ser extremas. Leve ao menos uma roupa de festa, paletó e gravata para usar 
em algum momento, como uma noite em discoteca, etc. Fique atento ao limite de peso nos aviões. Durante a viagem de ônibus, 
é permitido transportar no máximo uma mala (máx. 20 kg) e uma bagagem de mão por pessoa.

Calcule o dinheiro necessário
A maioria dos estabelecimentos comerciais aceita cartão de crédito, mas é sempre bom levar um pouco de dinheiro. Recomenda-
mos não ostentar joias ou carregar grandes quantidades dinheiro com você, como medida de precaução. Os hotéis geralmente 
têm cofres à disposição dos clientes.

Excursões opcionais
Todos os circuitos incluem no preço uma visita com guia oficial nas cidades mais importantes. No entanto, a fim de complementar 
a compreensão de cada um dos países visitados, nosso guia oferecerá algumas excursões opcionais que, sem dúvida, vão 
enriquecer sua viagem.
E não se esqueça que uma equipe de profissionais especializados está à sua disposição para tornar sua viagem muito mais 
agradável.

Para aqueles grupos que preferem viajar de ônibus privativo e com serviços 
adaptados às suas necessidades, a VPT dispõe de um departamento 
especializado na cotação e operação de grupos mediante solicitação, incluindo 
todos os requisitos e serviços especiais que forem precisos.  
Grupos de adolescentes, grupos religiosos e peregrinações, amantes da 
gastronomia visitando a vinhedos e adegas com degustação das safras 
recomendadas dos melhores vinhos, amigos dos museus e amantes da arte, 
rotas esotéricas com paisagens lendárias, organização de eventos para grupos 
profissionais, como médicos, arquitetos, viagens de incentivo... e, evidente-
mente, programas turísticos, com hotéis e restaurantes para todos os gostos e 
orçamentos. Colocamos todo nosso empenho e conhecimento a seu dispor 

para que seu grupo, não importa o tamanho, seja um completo sucesso e tenha uma experiência inesquecível.
Tire partido da experiência de nossos profissionais em benefício de sua viagem. 

É muito mais fácil e rentável com a VPT

Seu sucesso é nosso compromisso
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11..... C-11161 De Amsterdã a Roma Amsterdã Roma ................... 157

2 Série Europa ao seu alcance · Gama econômica

Dias Circuito Começa Termina Pág.

7......... C-5711 Conheça Itália Veneza (Domingo) Roma (Sábado) ....... 55
7......... C-3731 Conheça Itália Veneza (Terça) Roma (Segunda) ..... 55
8......... C-58210 Madri-Paris Madri Paris ........................ 56
11....... C-511202 Europa Latina Madri Madri ....................... 57
11....... C-51111 Italia e Costa do Mediterrâneo Veneza (Domingo) Madri (Quarta) ........ 58
11....... C-31131 Italia e Costa do Mediterrâneo Veneza (Terça) Madri (Sexta) .......... 58
12....... C-51231 Sabor da Europa Paris Roma ....................... 59
12....... C-51232 Porta da Europa Lisboa Paris ........................ 60
13....... C-41351 Trio da Capitais Madri Paris ........................ 61
14....... C-51422 Espanha e França Madri Paris ........................ 62
15....... C-415702 Europa Tradicional Londres Roma ....................... 63
16....... C-41631 Paixão da Europa Paris Madri ....................... 64
18....... C-51820 Europa para Todos Madri Madri ....................... 66
19....... C-41971 Magica Europa Londres Madri ....................... 68
19....... C-31912 Essência da Europa Madri Madri ....................... 70
20....... C-520202 Doce Europa Madri Madri ....................... 72
22....... C-422520 Europa Total Madri Madri ....................... 74
6 a 22 C-52232 Euro-Prix Lisboa Rotativo ................... 76
22....... C-502232 Euro-Prix Lisboa Madri ....................... 78
23....... C-42352 Europa ao seu Alcance Madri Madri ....................... 80
23....... C-52322 Europa para Todos e Terra Santa Madri Jerusalem ................ 82
25....... C-425502 Europa Total e Ilhas Gregas Madri Atenas ..................... 84
26....... C-42652 Europa Total com Egito Madri Cairo ........................ 86
27....... C-52722 Europa Encantadora Madri Madri ....................... 88
15..... C-41572 Cidades Atlânticas Londres Lisboa ...................... 90

Dias Circuito Começa Termina Pág.

12........ C-41232 Paris, Madri e  Lisboa     Paris Lisboa ................... 104
12........ C-31271 A Nova Europa Amsterdã Viena .................... 105
12........ C-31211 França e  Países Baixos Madri Amsterdã .............. 106
12........ C-41271 Londres, Paris e Madri    Londres Madri .................... 107
12........ C-31232 Capitais e  Santuários Lisboa Paris ..................... 108
15........ C-31532 Capitais  Atlânticas Lisboa Amsterdã .............. 109
15........ C-31521 Europa Imperial Berlim Roma .................... 110
15........ C-41552 Europa Atlântica Madri Amsterdã .............. 111
15........ C-41551 O Melhor da Europa    Madri Madri .................... 112
16........ C-41612 Euro Flamenco    Madri Paris ..................... 113
16........ C-31631 Do  Sena ao  Danubio Paris Viena .................... 114
17........ C-31752 De Roma a Paris Novo Roma Paris ..................... 115
17........ C-41752 Europa Ocidental Madri Berlim ................... 116
18........ C-41862 Europa Encantada Madri Paris ..................... 117
18........ C-41832 França, Espanha e  Portugal    Paris Madri .................... 118
19........ C-31921 Valsas e Mediterrâneo Berlim Madri .................... 119
19........ C-51921 Europa em Oferta Madri Madri .................... 120
19........ C-519032 Culturas da Europa Roma Paris ..................... 121
19........ C-41972 Europa Cosmopolita Londres Viena .................... 122
19........ C-51932 Euro Peninsular Lisboa Paris ..................... 123
20........ C-32011 Europa Continental Madri Viena .................... 124
20........ C-52022 Europa Romántica    Madri Madri .................... 126
21........ C-32171 Paisagens da  Europa Amsterdã Madri .................... 128
21........ C-32131 Melodias da Europa Paris Roma .................... 130
22........ C-32232 Caminhos da  Europa Lisboa Madri .................... 132
23........ C-502322 Euro Luso Madri Lisboa ................... 134
24........ C-42472 Sensações da  Europa Londres Roma .................... 136
24........ C-42432 Euro Nações Madri Madri .................... 138
25........ C-32531 Sonhos da  Europa     Paris Madri .................... 140
28........ C-32810 Carrosssel Europeu Madri Madri .................... 142
31........ C-43152 Europa 10 Nações Madri Madri .................... 144
6 a 38 .. C-43852 Euro Circular Madri Rotativo ................ 146
36........ C-43652 Grande Tour da Europa (Euro Circular) Madri Madri .................... 148
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5 Série Capitais Nórdicas, Rússia e Bielorússia

Dias Circuito Começa Termina Pág.

4....... C-942 Moscou Moscou Moscou ................. 188
5....... C-954 São Petersburgo São Petersburgo São Petersburgo .. 188
6....... C-9607 De Estocolmo a Helsinque Estocolmo Helsinque .............. 189
6....... C-965 De Oslo a Estocolmo Oslo Estocolmo ............. 190
6....... C-9603 De Copenhague a Oslo Copenhague Oslo ...................... 191
6....... C-966 De Varsóvia a Berlim Varsóvia Berlim ................... 192
8....... C-983 De Copenhague a Estocolmo Copenhague Estocolmo ............. 193
8....... C-985 De Oslo a Helsinque Oslo Helsinque .............. 194
9....... C-991 De Moscou a Varsóvia Moscou Varsóvia ............... 195
10..... C-9103 4 Capitais Escandinavas Copenhague Helsinque .............. 196
11..... C-9112 De Moscou a Berlim Moscou Berlim ................... 197
15..... C-9154 De São Petersburgo a Berlim São Petersburgo Berlim ................... 198
17..... C-9172 De Helsinque a Berlim Helsinque Berlim ................... 200
19..... C-9197 De Estocolmo a Berlim Estocolmo Berlim ................... 202
21..... C-9215 De Oslo a Berlim Oslo Berlim ................... 204
23..... C-9233 De Copenhague a Berlim Copenhague Berlim ................... 206
24..... C-32422 De Berlim a Berlim Berlim Berlim ................... 208
26..... C-32672 De Amsterdã a Berlim Amsterdã Berlim ................... 210
30..... C-33032 De Paris a Berlim Paris Berlim ................... 212
33..... C-43372 De Londres a Berlim Londres Berlim ................... 214

6 Série Circuitos Regionais

Dias Circuito Começa Termina Pág.
ALEMANHA
5....... C-3521 Berlim e Praga Berlim Praga ................... 218
8....... C-9806 Alemanha encantada e romântica Berlim Munique .............. 219
9....... C-996 Grande tour da Alemanha Munique Berlim .................. 220
BULGARIA
8....... C-9085 Bulgária breve Novo Sófia Sófia .................... 221
CROACIA, ESLOVÊNIA E BOSNIA-HERZEGOVINA
8....... C-9807 O Melhor de Croacia, Eslovênia e Bosnia-Herzegovina Zagreb Zagreb ................. 222
8....... C-90081 Lugares Patrimônio da Humanidade na Dalmácia Dubrovnik Dubrovnik ............ 223
FRANÇA
2....... C-9246 Normandia, St Malo e Monte Saint Michel Novo Paris Paris .................... 224
2....... C-9216 Castelos do Vale do Loire Novo Paris Paris .................... 225
3....... C-9346 Normandia, Monte Saint Michel e os Castelos do Loire Novo Paris Paris .................... 224
3....... C-9357 Monte Saint Michel e os Castelos do Loire Novo Paris Paris .................... 225
4....... C-9446 Normandia, Monte Saint Michel e os Castelos do Loire Novo Paris Paris .................... 226
6....... C-1631 Paris e Amsterdã Paris Amsterdã ............. 227
8....... C-900806 Paris, Normandía e Bretanha Novo Paris Paris .................... 228
GRÉCIA
4....... C-9417 Atenas Atenas Atenas ................. 229
3,4,7  Cruzeiros ............................. 229
6....... C-963 Atenas e ilhas Gregas com cruzeiro 3 dias Atenas Atenas ................. 230
6....... C-9614 Grécia Clássica Atenas Atenas ................. 231
7....... C-976 Atenas e Ilhas Gregas com cruzeiro de 4 dias Atenas Atenas ................. 232
7....... C-9714 Grecia Clássica, com Meteora Atenas Atenas ................. 233
8....... C-9817 EROS (Atenas, Mykonos,Santorini) Atenas Atenas ................. 234
12..... C-9121 Grécia Clássica, com Meteora e cruzeiro de 4 dias Atenas Atenas ................. 235
HOLANDA
5....... C-3571 Amsterdã e Berlim Amsterdã Berlim .................. 236
6....... C-1661 De Amsterdã a Veneza Amsterdã Veneza ................. 237
7....... C-3771 Amsterdã, Berlim e Praga Amsterdã Praga ................... 238
ITÁLIA
2....... C-927 Limoncello Roma Roma ................... 239
3....... C-937 Dolce Vita Roma Roma ................... 239
5....... C-956 Cores da Sicilia Ocidental Palermo Região Taormina . 240
5....... C-952 Cores da Sicilia Oriental Região Taormina Palermo ............... 240
8....... C-986 Cores da Sicilia Palermo Palermo ............... 241
6....... C-90067 Santuários Italianos Novo Roma Roma ................... 242
7....... C-9717 Itália de trem Novo Roma Roma ................... 243
8....... C-900086 Descubra os grandes lagos italianos Novo Milão Milão ................... 244
8....... C-9986 Itália, Arte e Cultura Milão Roma ................... 245
9....... C-9986 Itália, Arte e Cultura Milão Milão ................... 245
9....... C-9905 Caminho dos Imperadores Roma Roma ................... 246
MALTA
8....... C-90867 Malta, a joia do Mediterrâneo Novo Malta Malta ................... 247

Dias Circuito Começa Termina Pág.

12..... C-101232 De Milão a Madri Milão Madri ................... 158
12..... C-11221 Europa Mediterrânea Veneza Madri ................... 159
12..... C-11232 Rota Atlântica Lisboa Paris .................... 160
14..... C-11442 Europa Essêncial Roma Londres ............... 161
14..... C-11431 Coração da Europa Paris Roma ................... 162
15..... C-11561 De Amsterdã a Madri Amsterdã Madri ................... 163
18..... C-11831 Os amores da Europa Paris Madri ................... 164
20..... C-12020 Eurobus Madri Madri ................... 166
21..... C-32112 Eurobus com Lourdes Madri Madri ................... 168
21..... C-42172 Europa Clássica Londres Madri ................... 170
23..... C-123202 Euro Helênico Madri Atenas ................. 172
23..... C-123022 Europa, Istambul e Capadócia Madri Istambul ............... 174
24..... C-12432 Euro Ibérico Lisboa Madri ................... 176
24..... C-42452 Euro Capitais Madri Madri ................... 178
24..... C-102422 Europa e Terra Santa Madri Jerusalem ............ 180
25..... C-12542 Euro Andaluz Madri Madri ................... 182
25..... C-12522 EuroFiesta Madri Madri ................... 184
17..... C-41772 Europa Cènica Londres Roma ................... 186

4 Série Circuitos Clássicos · Gama Clássicos
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Dias Circuito Começa Termina Pág.
PAÍSES BÁLTICOS
8....... C-90087 Países Bálticos Vilnius Tallinn .................. 250
11..... C-9117 Países Bálticos e São Petersburgo Vilnius São Petersburgo . 248
POLÔNIA
6....... C-9066 Polônia os caminhos de João Paulo II Novo Varsóvia Varsóvia .............. 251
8....... C-9087 Maravilhas da Polônia Varsóvia Varsóvia .............. 252
9....... C-90986 Polônia de Sul a Norte Varsóvia Varsóvia .............. 253
PORTUGAL
6....... C-60602 De Porto a Lisboa Novo Porto Lisboa .................. 254
8....... C-60623 De Porto a Madri Novo Porto Madri ................... 254
REINO UNIDO
6....... C-962 Irlanda Tradicional Dublín Dublín .................. 255
9....... C-981 Inglaterra e Escócia Londres Londres ............... 256
10..... C-90105 O melhor da Inglaterra e Escócia Londres Londres ............... 257
12..... C-9134 As maravilhas da Inglaterra, Escócia e Irlanda Londres Londres ............... 258
12..... C-41272 Norte da Europa Londres Berlim .................. 260
REPÚBLICA CHECA
5....... C-35401 Praga e Budapeste Praga Budapeste............ 261
ROMÊNIA
8....... C-900087 Transilvânia Medieval e os Cárpatos Novo Bucareste Bucareste ............ 262
RÚSSIA
3....... C-942 Moscou Novo Moscou Moscou ................ 263
4....... C-954 São Petersburgo Novo São Petersburgo São Petersburgo . 263
7....... C-9075 De São Petersburgo ao Moscou Novo São Petersburgo Moscou ................ 264
8....... C-980 Imagens da Rússia São Petersburgo Moscou ................ 265
8....... C-98714 Rússia dos Czares São Petersburgo Moscou ................ 266
SUIÇA
8....... C-987 Suíça Espetacular Genebra Genebra ............... 267

7 Série Oriente e África

Dias Circuito Começa Termina Pág.
CHINA
4....... C-9814 Pequim Novo Pequim Pequim ................ 270
6....... C-9814 Pequim-Xangai Novo Pequim Xangai ................. 270
8....... C-9814 China clássica Novo Pequim Xangai ................. 270
COREIA
4....... C-90717 Seul Novo Seul Seul...................... 271
7....... C-90717 Coreia do Sul Novo Seul Seul...................... 271
DUBAI
4....... C-940 Dubai Express Dubai Dubai ................... 272
5....... C-950 Dubai completo com Abu Dhabi Dubai Dubai ................... 272
8....... C-9080 Dubai Maravilhosa Dubai Dubai ................... 273
15..... C-9156 Dubai-Jordânia-Egito Dubai Cairo .................... 274

Dias Circuito Começa Termina Pág.
EGITO
7....... C-9734 Egito Faraônico Cairo Cairo .................... 275
8....... C-9867 Egito Milenar Cairo Cairo .................... 276
HONG KONG
4....... C-97107 Hong Kong Novo Hong Kong Hong Kong .......... 306
INDIA - NEPAL
7....... C-9717 Triângulo de Ouro Novo Déli Déli ...................... 277
9....... C-9917 Triângulo de Ouro com Varanasi Novo Déli Déli ...................... 278
10..... C-91017 De Bombaim a Déli Novo Bombaim Déli ...................... 280
10..... C-910017 India e Nepal Express Novo Déli Déli ...................... 282
ISRAEL
5....... C-9081 Terra Santa Jerusalém Jerusalém ............ 283
6....... C-9081 Terra Santa Tel Aviv Jerusalém ............ 283
8....... C-9081 Terra Santa Tel Aviv Jerusalém ............ 283
8....... C-984 Israel com Mar Vermelho e Petra Novo Jerusalém Eilat ...................... 284
8....... C-9111 Israel-Jordânia Jerusalém Amã ..................... 285
11..... C-9111 Israel-Jordânia Tel Aviv Amã ..................... 285
15..... C-9151 Israel, Jordânia e Cairo Novo Tel Aviv Cairo .................... 286
JAPÃO
4....... C-9767 Tóquio Novo Tóquio Tóquio .................. 288
7....... C-9767 Todo o Japão Novo Tóquio Kyoto ................... 288
JORDÂNIA
5....... C-9052 Maravilhas da Jordânia Amã Amã ..................... 289
7....... C-977 Raízes da Jordânia Amã Amã ..................... 290
MARROCOS
5....... C-955 Cidades imperiais Novo Casablanca Fez ....................... 291
7....... C-9707 Cidades imperiais Novo Tânger Tânger ................. 291
7....... C-972 Marrocos Sul Express Novo Marrakech Marrakech ........... 292
9....... C-994 Cidades imperiais Novo Casablanca Casablanca .......... 293
SUDAFRICA
7....... C-9071 O melhor da África do Sul Novo Johannesburgo Cidade do Cabo ... 294
3....... C-9037 Extensão Cataratas Vitória Novo Cidade do Cabo Johannesburgo .... 295
4....... C-947 Extensão Rota Jardim Novo Cidade do Cabo Cidade do Cabo ... 295
TAILÂNDIA   
4....... C-97107 Bangkok Novo Bangkok Bangkok ............... 306
7....... C-97107 Bangkok e Hong Kong Novo Bangkok Hong Kong .......... 306
TURQUIA
9....... C-995 Tesouros da Turquia Istambul Istambul ............... 296
10..... C-9105 O Melhor da Turquia Istambul Istambul ............... 297
10..... C-9104 Costa do Egeu com Ilhas Gregas Istambul Atenas ................. 298
11..... C-9116 Turquia Milenar com Ilhas Gregas Istambul Atenas ................. 299
VIETNÃ & CAMBOJA
8....... C-9837 Memórias do Vietnã Novo Hanói Ho Chi Minh ........ 300
9....... C-9937 Vietnã & Camboja Novo Hanói Siem Reap ........... 302
10..... C-91037 Vietnã, Templos e Juncos Novo Hanói Ho Chi Minh ........ 304



Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:
- España: ....................................................................................................................................600 €  ................................................................1.000 €
Europa y países ribereños del Mediterráneo : ....................................................................... 3.000 €  ................................................................6.000 €
- Resto del mundo: ..................................................................................................................3.000 € ...............................................................12.000 €
-Gastos odontológicos ................................................................................................................. 50 € ................................................................... 100 €
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado: ............................................................ILIMITADO.........................................................  ILIMITADO
Repatriación de un acompañante ...................................................................................... ILIMITADO ........................................................  IL IMITADO
Desplazamiento del familiar en caso de hospitalización superior a 5 días .......................  ILIMITADO ......................................................... ILIMITADO
- Gastos de estancia del familiar desplazado hasta un límite de ............................................... 310 € ....................................................................500 €
Prolongación de estancia por prescripción médica hasta un límite de .....................................  310 €.................................................................... 500 €
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido y acompañante  .................................... ILIMITADO..........................................................  ILIMITADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco...............ILIMITADO............................................................ ILIMITADO
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ........ ILIMITADO .........................................................  ILIMITADO
Transmisión de mensajes urgentes .................................................................................... INCLUIDO ........................................................... INCLUIDO
Demora de mas de 6 horas en la entrega del equipaje facturado ............................................... 16 € ...................................................................... 30 €
Robo y daños materiales o pérdida de equipajes .....................................................................  151 € .................................................................... 300 €
Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado     ...................................................... ILIMITADO
Fallecimiento o Invalidez por accidente 24 horas ................................................................... 6.000 €................................................................. 6.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada .............................................................................. 30.000 € .............................................................. 60.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas                                   ..................................................................... 500 €
Gastos de anulación de Viaje                   .................................................................. 1.500 €

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo 
inmediatamente a la Central de Asistencia 24 horas:
Número de teléfono desde España 93 300 10 50 – Desde el extranjero 34 93 300 10 50
El Asegurado deberá indicar:
- Su nombre.
- Su número de póliza indicado en el certifi cado y facilitado por la agencia: 550825375 
(Inclusión)
- Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
- Descripción del problema que tiene planteado.
Es imprescindible llamar informando del siniestro para tener derecho a percibir las 
prestaciones de la póliza.

Grupo Innovac, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. con domicilio en C/Uruguay, 11-Of-510. Valencia. Inscrita en el RM. de Valencia, tomo 2389, general 1.483, Sección 3 ª del
libro de sociedades, folio 15, hoja nº 15.715, Inscripción 1 ª, con CIF: A46582953. Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caucion de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

Prestación de Servicios INCLUSIÓN OPCIONAL

Resumen de Coberturas

Seguro de Viaje

Todos nuestros clientes llevan incluido el seguro de inclusión
• En el producto de INCLUSIÓN, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hastael lugar de inicio del circuito, no al lugar de 
origen del viajero asegurado.
• En el producto OPCIONAL, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hasta el domicilio habitual del viajero asegurado.
• En el producto OPCIONAL, en el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero la garantía de gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad 
o accidente será la de su país de origen.
• Esta información carece de validez contractual y no sustituye las condiciones generales y particulares de las pólizas que obran en poder de VIAJES PARA TODOS.

Duración                  Todos los destinos

Precio del Seguro Opcional

 70 $Hasta 32 dias

Traslados: Preço por pessoa e trajeto (Mínimo 2 pessoas)

Preço por pessoa e noite, com hospedagem e café da manhã / Dólar US$

Noites Extras: Antes ou depois do tour, em qualquer cidade, com un 
maximo de 2 noites

Noite (Horário: entre as 20:00 hrs. - 8:00 hrs.), Domingos e Feriados: Suplemento 20%.
* Traslados em Rússia com assistência.

Aeroporto/Hotel ou vice-versa Dólar U$A

Amsterdã 56 $
Barcelona   40 $
Berlim (Ap. Tegel)  55 $
Copenhague  78 $
Estocolmo  84 $
Frankfurt  52 $
Helsinki   70 $
Lisboa  30 $

Londres
Heathrow  49 $
Gatwick, Luton, Stanted  75 $

Aeroporto/Hotel ou vice-versa Dólar U$A

Madri  30 $
Moscu   94 $
Oslo   78 $
Paris    58 $
Praga    31 $
Roma    42 $
São Petersburgo  70 $
Varsóvia   58 $

Veneza
Mestre/Marghera   40 $
Viena    35 $

ESPANHA-PORTUGAL-MARROCOS
Consultar noites extras no pacote Madri à 
vontade (Pág. 13)
Os preços não são válidos sem a realização de um circuito.

EUROPA AO SEU ALCANCE
Por pessoa em quarto duplo 77 $
Suplemento quarto individual 59 $

ESCAPADAS À EUROPA (exc. Paris)
Por pessoa em quarto duplo 78 $
Suplemento quarto individual 59 $
PARiS
Por pessoa em quarto duplo 85 $
Suplemento quarto individual 75 $

CIRCUITOS CLASSICOS (exc. Paris)
Por pessoa em quarto duplo 80 $
Suplemento quarto individual 72 $
PARiS
Por pessoa em quarto duplo 100 $
Suplemento quarto individual 82 $

Estadia LONDRES
Por pessoa em quarto duplo 90 $
Suplemento quarto individual 75 $

CAPITAIS NÓRDICAS e RÚSSIA

COPENHAGUE
Por pessoa em quarto duplo 181 $
Suplemento quarto individual 165 $

OSLO
Por pessoa em quarto duplo  110 $
Suplemento quarto individual 71 $

ESTOCOLMO
Por pessoa em quarto duplo 140 $
Suplemento quarto individual 96 $

HELSINQUE 
Por pessoa em quarto duplo 100 $
Suplemento quarto individual 81 $

SÃO PETERSBURGO
Por pessoa em quarto duplo 111 $
Suplemento quarto individual 96 $

MOSCOU
Por pessoa em quarto duplo 103 $
Suplemento quarto individual 80 $

VARSOVIA
Por pessoa em quarto duplo 50 $
Suplemento quarto individual 41 $

RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

SEGURO de Viagens

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. Despesas médicas ou cirúrgicas em decorrência de doença ou acidente do Segurado

• Espanha  .....................................................................................................................................................................................600 € ....................................................1.000 €
• Europa e países costeiros  ..............................................................................................................................................3.000 € ....................................................6.000 €
• Mundo  ....................................................................................................................................................................................3.000 € .................................................12.000 €

2. Despesas odontológicas urgentes  .........................................................................................................................................50 € ........................................................ 100 €
3. Traslado de um familiar em caso de hospitalização do Segurado superior a 5 dias:

• Despesas de traslado do familiar  ...........................................................................................................................Ilimitado .................................................Ilimitado
• Despesas de estadia do familiar trasladado  ..............................................................................................................310 € ........................................................500 €

4. Despesas de prorrogação da estadia no hotel por prescrição médica  .............................................................310 € ........................................................500 €
5. Repatriação ou transferência médica do Segurado  ............................................................................................Ilimitado .................................................Ilimitado
6. Repatriação ou traslado do Segurado falecido e acompanhante  ................................................................Ilimitado .................................................Ilimitado
7. Repatriação ou transferência de acompanhantes segurados  ........................................................................Ilimitado .................................................Ilimitado
8. Retorno antecipado por falecimento de um familiar de até 2º grau de parentesco  ...........................Ilimitado .................................................Ilimitado
9. Retorno antecipado por hospitalização de um familiar de até 2º grau de parentesco  .....................Ilimitado .................................................Ilimitado
10. Transmissão de mensagens urgentes ............................................................................................................................ Incluso .................................................... Incluso

BAGAGENS
11. Roubo e danos materiais ou perda de bagagens  ......................................................................................................... 151 € ........................................................300 €
12. Busca, localização e envio de bagagem extraviada  ..............................................................................................................- .................................................... Incluso
13. Atraso de mais de 6 horas na entrega da bagagem extraviada  .................................................................................16 € ...........................................................30 €

DESPESAS DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE FÉRIAS
14. Despesas de cancelamento da viagem  .......................................................................................................................................-   ..................................................1.500 €
15. Reembolso por férias não desfrutadas .........................................................................................................................................-  .......................................................500 €
16. Morte ou Invalidez permanente do Segurado decorrente de acidente 24 horas  .................................. 6.000 € ....................................................6.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL
17. Responsabilidade Civil pessoal  ......................................................................................................................................30.000 € .................................................60.000 €

INCLUSÃO OPCIONAL

Seguro de Inclusão: O Segurado será repatriado ao lugar de início do circuito e 
não ao lugar de origem do viajante segurado.
Seguro Opcional

 » O Segurado será repatriado ao lugar de domicílio habitual do 
Segurado.

 » No caso em que o Segurado tenha sua residência habitual no 
estrangeiro, a garantia das Despesas médicas ou cirúrgicas 
decorrentes de doença ou acidente corresponderá à de seu país 
de origem. 

INSTRUÇÕES A SEREM SEGUIDAS EM CASO DE SINISTRO

Caso ocorra alguma circunstância coberta pelo seguro, comunique o fato 
imediatamente ao Centro de Assistência 24 horas:

• Ligação local: (Espanha) 902 100 918 / 91 594 94 02 
• Ligação internacional: +34 91 594 94 02

É imprescindível informar o sinistro por telefone para garantir o direito às pres-
tações da apólice.

O Segurado deve ligar para a Seguradora e indicar:
• Seu nome.
• O número da apólice indicado no certifi cado e fornecido pela Agência.
• Lugar e número do telefone do lugar onde se encontra.
• Descrição do problema ocorrido.

Estas informações não têm valor contratual e não substituem as condições gerais e particulares das apólices detidas pela 
VIAJES PARA TODOS. O seguro que você contratou é comercializado sob a mediação e direção da InterMundial XXI, S.L. 
Corretores de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. e F.P nº 
J-1541. R.C. e caução nos termos da lei L26/06 MSRP)

Preço por pessoa

Até 32 dias

67$

Todas as viagens de VIAJES PARA TODOS incluem este seguro. 

Amplie a cobertura com a contratação de nosso Seguro de viagens opcional.
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1 Espanha, Portugal e Marrocos

Mergulhe, por meio de nossos circuitos, nas culturas 
milenares destes três países. Descubra o maravilhoso 
legado histórico construído pelas mais antigas 
civilizações mediterrânicas ao longo de séculos.

Aproveite a oportunidade que lhe oferecemos de 
conhecer a arte, a cultura e as belezas naturais do jeito 
que achar mais conveniente.

Dias Circuito Saídas Pág.

SAINDO DE MADRI 

Excursões Madri e arredores diarias ............. 12

Aluguel de carros ........................ 13

4......... C-0040 Madri à vontade diarias ............. 13
5......... C-1210 Madri, Córdoba & Sevilha Sábados .......... 14
5......... C-2210 Madri, Córdoba & Sevilha Domingos ....... 14
5......... C-4210 Madri, Cáceres & Sevilha Terça-feira ...... 14
6......... C-4310 Madri, Cáceres & Sevilha Terça-feira ...... 15
6......... C-6310 Madri, Cáceres & Sevilha Quinta-feira .... 15
6......... C-1310 Madri, Córdoba & Sevilha Sábados .......... 16
6......... C-23010 Madri, Córdoba & Sevilha Domingos ....... 16
7......... C-64010 Madri, Cáceres, Córdoba & Sevilha Quinta-feira .... 16
7......... C-4410 Madri, Vâlencia & Barcelona Terça-feira ...... 17
7......... C-3400 Madri & Lisboa Segunda-feira . 17
7......... C-1400 Madri & Andaluzia Sábados .......... 18
9......... C-6600 Rotas de Andaluzia Quinta-feira .... 18
8......... C-4500 Madri & Andaluzia Terça-feira ...... 19
8......... C-2500 Madri & Andaluzia Domingos ....... 19
9......... C-60600 Madri, Castela & Portugal Quinta-feira .... 20
9......... C-261000 Madri, Galiza e Norte de Portugal Domingos ....... 20
7......... C-7401000 Madri & O Cantabrico Sexta-feira ...... 21
11....... C-7800 Madri, Norte da Espanha e Portugal Sexta-feira ...... 21
10....... C-1700 Madri, Andaluzia & Levante Sábados .......... 22
4......... C-74100 Extensão Palma de Malhorca Dom/Seg. ....... 22
10....... C-272000 Madri, Andaluzia e Costa do Sol Novo Domingos ....... 23
11....... C-682000 Madri, Andaluzia e Costa do Sol Novo Quinta-feira .... 24

Dias Circuito Saídas Pág.

12....... C-6920 Madri, Andaluzia e Costa do Mediterrâneo Quinta-feira .... 25
12....... C-3920 Madri, Portugal e Andaluzia Segunda-feira . 26
13....... C-6102000 Madri, Andaluzia e Marrocos Novo Quinta-feira .... 27
13....... C-21020 Madri, Andaluzia e  Marrocos Domingos ....... 28
13....... C-601020 Madri, Castela, Portugal  e Andaluzia Quinta-feira .... 29
13....... C-201020 Madri, Galiza e Portugal Domingos ....... 30
15....... C-31220 Circuito Ibérico Segunda-feira . 31
15....... C-41220 Espanha e Marrocos Terça-feira ...... 32
15....... C-701220 Madri, Norte da Espanha e Lusitania Novo Sexta-feira ...... 33
16....... C-31320 Madri, Portugal, Andaluzia e Marrocos Segunda-feira . 34
17....... C-11420 O Melhor da Espanha & Norte da Portugal Sábados .......... 35
17....... C-2142000 Madri, Galiza, Portugal e Andaluzia Novo Domingos ....... 36
19....... C-3162000 Madri, Portugal, Andaluzia e Marrocos Novo Segunda-feira . 37
20....... C-6172000 Madri, Espanha, Portugal e  Marrocos Novo Quinta-feira .... 38
21....... C-3192000 Espanha e Portugal com Madri Novo Quarta-feira .... 39
24....... C-3212000 Madri e Península Ibérica Novo Segunda-feira . 40
5 a 23 C-6232 Rotativo Ibérico Novo Rotativo .......... 41

SAINDO DE BARCELONA

7......... C-74200 Barcelona & O Cantábrico Sexta-feira ...... 42
8......... C-74201 Barcelona e Andaluzia Sexta-feira ...... 42
9......... C-76201 Barcelona, Andaluzia & Levante Sexta-feira ...... 43
11....... C-782011 Barcelona, Norte da Espanha e Portugal Sexta-feira ...... 44

SAINDO DE COSTA DO SOL

6......... C-34002 Costa do Sol-Marrocos Flash Terça-feira ...... 45
7......... C-55002 Costa do Sol-Marrocos Express Quinta-feira .... 45
9......... C-77002 Costa do Sol-Marrocos Cidades Imperiais Sábados .......... 46

SAINDO DE LISBOA

8......... C-452000 Lisboa, Andaluzia e Madri Novo Terça-feira 47
8......... C-34203 Lisboa e Madri Quarta-feira 47
10....... C-472000 Lisboa, Andaluzia e Madri Novo Terça-feira 48
10....... C-39203 Lisboa, Andaluzia e Madri Quarta-feira 49
13....... C-311203 Lisboa, Andaluzia e Costa do Mediterrâneo Quarta-feira 50
15....... C-412212000 Lisboa, Andaluzia e Marrocos Novo Terça-feira 51
15....... C-313203 Lisboa, Andaluzia e Marrocos Quarta-feira 52
17....... C-412214000 Lisboa, Andaluzia e Marrocos Novo Terça-feira 53
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Excursões Madri e Arredores
Madri sempre merece uma visita. A capital da Espanha oferece ao visitante uma importante oferta cultural e turística com monumentos importantes, como o imponente 
Palácio Real, museus de primeiro nível mundial como a coleção do museu El Prado, teatro, ópera, concertos, esportes, compras, gastronomia e multiples lugares para 
descubrir restaurantes e bares, degustar de uma boa “tapa” ou descansar em um agradavél terraço. Perto de Madri se situam cidades monumentais como Toledo, Ávila e 
Segovia, “El Escorial”…..consideradas cidades Patrimônio da Humanidade que podem ser visitadas confortavelmente com nossas excursões diárias.

MADRI PANORÂMICA
Saídas: Diárias.
Manhã 9:00 hrs.
Tarde 15:00 hrs. (Abril - Outubro).
Duração: 2,30 hrs........................................................................30 $

MADRI PANORÂMICA E PALACIO REAL
Diária, exceto fechado do Palácio por atos oficiais.
Saídas: 9:00 hrs.
Duração: 3,30 hrs........................................................................48 $

PANORAMICA & TOUR DO BERNABEU
Saídas: Diárias (exceto dias de partido).
Manhã 9:00 hrs.
Tarde 15:00 hrs. (Abril - Outubro).
Duração: 2,30 hrs........................................................................57 $

VISITA CULTURAL TOUR
Visita Panorâmica & Museus.
Saídas: Diárias.
Manhã 9:00 hrs.
Tarde 15:00 hrs. (Abril - Outubro).
Duração: 2,30 hrs.
Museu do Prado ...........................................................................64 $
Museu Thyssen-Bornemisza (Fechado Segundas-Feiras)................44 $
Museu Reina Sofía (Fechado Terças-Feiras)....................................39 $

PANORÂMICA & TELEFERICO
Diária, de Abril a Outubro
Saídas: 9:00 hrs./15:00 hrs.
Duração: 2,30 hrs........................................................................37 $

Diária. Saídas: 8:00 hrs. Dia completo
Málaga ..................................................................................................265 $
Barcelona........................... 305 $ Sevilha....................................... 219 $
Córdoba.............................. 173 $ Valência ..................................... 201 $

PANORÂMICA & MUSEU DO CERA
Saídas: Diárias.
Manhã 9:00 hrs.
Tarde 15:00 hrs. (Abril - Octubre).
Duração: 2,30 hrs......................................................................51 $

MADRI NOITE FLAMENCA
Diarias (Domingos e Feriados a consultar).
Saídas: 20:30 hrs.
Duração: 2,00 hrs.
Com copa ....................................................................................52 $
Com tapas ...................................................................................69 $
Com jantar ..................................................................................92 $

PANORÂMICA & TOROS
Domingos e Feriados, de Março a Outubro.
Saídas: consultar.
Corrida Sombra ..........................................................................89 $
Corrida Sol ..................................................................................58 $
Novillada Sombra.......................................................................59 $
Novillada Sol ..............................................................................45 $

VISITAS DE MADRI A PÉ
Saídas: Diárias (mínimo 2 participantes).
Saídas: 9:00 hrs.
Panorâmica (9:00 hrs./19:00 hrs) ..............................................40 $
Com Palacio Real (exceto atos oficiais) ....................................58 $
Com Museu do Prado.................................................................69 $
Com Tapas Gourmet ...................................................................52 $
Com Palácio Real e Tapas Gourmet 
(exceto atos oficiais) ..................................................................69 $

TOLEDO
Diária.
Saídas: 9:00 hrs./15:00 hrs.
Meio día ........................................................................................56 $
Toledo a sua maneira + passeio a pé guiado ..............................29 $
A sua maneira com trem turístico + passeio a pé guiado. ..............35 $
Toledo Monumental a sua maneira + passeio a pé guiado................40 $
Monumental com trem turístico + passeio a pé guiado............... 46 $
Dia completo: Saída: 9:00 hrs. Diárias (Abril - Outubro). 
exc. Segundas, Quartas e Sextas (De Novembro a Março).
Sem almoço .................................................................................77 $
Com almoço turístico ...................................................................91 $
Com almoço típico ........................................................................95 $

ESCORIAL/VALE DOS CAIDOS e TOLEDO
Diária, exceto Segunda-Feira.
Saídas: 9:00 hrs.
Duração: 10 hrs.
Día completo. Sem almoço ........................................................112 $
Com almoço ................................................................................121 $

ESCORIAL e VALE DOS CAIDOS
Diária, exceto Segunda-Feira.
Saídas: 9:00 hrs.
Duração: 5 hrs. ...........................................................................72 $

AVILA e SEGOVIA
Diária, de Abril a Outubro.
Diária, exceto Terças e Quintas, de Novembro a Março.
Saídas: 9:00 hrs.
Duração: 8 hrs.
Sem almoço ..................................................................................89 $
Com almoço turístico .................................................................106 $
Com almoço gastronómico ........................................................114 $

Excursões combinadas. OFERTA ESPECIAL Excursões em Trem AVE (alta velocidade)

Toledo meio dia e Visita Panorâmica de Madri ............................................ 77 $
Toledo meio dia e Madri noite flamenca com copa .................................... 102 $
Escorial/Vale dos Caídos e Madri noite flamenca com copa ...................... 113 $

Escorial/Vale dos Caídos e Madri Panorâmica ................................88 $
Madri a pé e noite flamenca com tapas ........................................ 104 $
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O veículo pode ser retirado/devolvido em todos os aeroportos da Espanha, onde existam agências AVIS.
A: Câmbio automático • AC: Ar condicionado • SW: Station Wagon.
• Consulte o custo extra para devolução do veículo em um lugar diferente de recolhida.

• Quilometragem ilimitado.
• Impostos locais.
• Seguro CDW, exceto franquia. (Isenção parcial de responsabilidade 

por danos ao veículo por colisão).
• T.P. exceto franquia. (Isenção parcial de responsabilidade por 

roubo ou furto do veículo).

• Taxa para condutores com menos de 25 anos.
• P.A.I. (Seguro para ocupantes)
• SUPERPAI (Seguro para ocupantes, bens 

pessoais e bagagem).
• Suplemento de aeroporto e estação de trem.
• Gasolina e extras.

Preços por veículo USD

NÃO INCLUI:INCLUI:

Madrid a su aire
 4 días

C-0040

Noches: Madrid 3.

• Traslado: Llegada Madrid.
• 3 noches de alojamiento en el hotel elegido.
• Visita con guía local en Madrid.
• Desayuno diario

Hotel Hab.
Doble

Sup.
Single

Noche extra
Hab.
Doble

Dormirdcine 260 $ 195 $ 65
Florida  Norte 274 $ 137 $ 69
Tryp  Gran  Via  / 
Tryp  Washington 342 $ 203 $ 92
Mercure  Santo  Domingo 358 $ 256 $ 97
Tryp  Atocha 368 $ 301 $ 100
Tryp  Menfis /
Tryp  Ambassador  / 
Tryp  Cibeles 371 $ 305 $ 102
Meliá  Los Galgos 380 $ 242 $ 105
Meliá  Castilla 394 $ 328 $ 109
Catalonia  Gran  Via  412 $ 314 $ 116
NH  Sanvy 418 $ 280 $ 117
Emperador 443 $ 272 $ 126
Catalonia Goya 447 $ 334 $ 127
Meliá  Princesa 537 $ 470 $ 157
NH  Palacio  de  Tepa 614 $ 438 $ 183
Gran  Meliá Fenix 676 $ 609 $

$
$

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$203

Precios  validos  de Abril a Octubre.

Fechas de salida todo el año

T
T
P
P
P
P

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
L
L
L

Tryp  Gran  Via
Tryp  Washington
Catalonia  Goya  
Dormirdcine
Florida  Norte
Tryp  Atocha
Catalonia  Gran  Via
Emperador
Meliá  Castilla
Melia  Los  Galgos
Mercure  Santo  Domingo
NH  Sanvy
Tryp  Ambassador
Tryp  Cibeles
Tryp  Menfis
Gran  Meliá  Fenix
Meliá  Princesa
NH  Palacio  de  Tepa

 

Cat.

Incluye

Precios por persona U$A

Hoteles previstos

Día 1.º MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.º MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las 
más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente… Resto del día libre para actividades personales.

Día 3.º MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar explorando la ciudad por su cuenta y visitar 
sus importantes museos y monumentos, ir al teatro o pasear por el casco antiguo y degustar 
deliciosas tapas. Sugerimos participar en alguna de nuestras excursiones por los alrededores y 
conocer las ciudades monumentales de Toledo, Avila y Segovia… detalles y precios en página 8.

Día 4.º MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Posibilidad de extender su estancia en Madrid o de participar 
en alguno de nuestros circuitos por España.

Supl. 
Single

41$
65$

83$

68$

90$
92$
94$
97$

103$
92$

132$
103$

92$
132$
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Madri à vontade C-0040

Hotel Cat.
Puerta de Toledo T
Tryp Madrid Centro T
Tryp Gran Via T
Florida Norte P
Gran Hotel Velazquez P
Catalonia Goya P
Tryp Plaza de España P

Hotel Cat.
Tryp Cibeles P
NH Nacional PS
Melia Galgos PS
Catalonia Gran Vía PS
Melia Castilla PS
Emperador PS
NH Palacio de Tepa L

Noites: Madri 3.

1 Dia MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de 
Adolfo Suarez Madri-Barajas. Recepção e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia MaDri
Hospedagem e café da manhã. Visita pa-
norâmica pela cidade, com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e 
edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles, 
Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de 
Oriente… Resto do dia livre para atividades 
pessoais.

3º Dia MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre 
para continuar a explorar a cidade por conta 
própria - visitar seus importantes museus 
e monumentos, ir ao teatro, passear pelo 
centro antigo e degustar as deliciosas “ta-
pas”. Sugerimos que você participe de uma 
de nossas excursões aos arredores de Madri 
para conhecer as cidades monumentais de 
Toledo, Ávila e Segóvia... confira detalhes e 
preços na página 8.

4º Dia MaDri
Café da manhã e fim de nossos serviços. 
Possibilidade de prolongar sua estadia em 
Madri ou participar de um de nossos circuitos 
pela Espanha.

Preços por pessoa USD Abril a Outubro Novembro 2017 a Março 2018

Noite extra Noite extra
Hotel Quarto

Duplo
Supl. 
Single

Quarto
Duplo

Supl. 
Single

Quarto
Duplo

Supl. 
Single

Quarto
Duplo

Supl. 
Single

Puerta de Toledo ....................... 271 $ 178 $ 71 $ 49 $ 241 $ 174 $ 61 $ 47 $
Tryp Madrid Centro .................. 365 $ 239 $ 102 $ 69 $ 304 $ 248 $ 82 $ 72 $
Tryp Gran Via ............................ 388 $ 361 $ 110 $ 110 $ 313 $ 287 $ 85 $ 85 $
Florida Norte ............................. 238 $ 153 $ 60 $ 41 $ 207 $ 159 $ 50 $ 42 $
Gran Hotel Velazquez ............... 372 $ 230 $ 104 $ 66 $ 336 $ 239 $ 93 $ 69 $
Catalonia Goya .......................... 405 $ 338 $ 115 $ 102 $ 369 $ 316 $ 104 $ 95 $
Tryp Plaza de España ............... 450 $ 423 $ 130 $ 130 $ 417 $ 391 $ 120 $ 120 $
Tryp Cibeles .............................. 452 $ 342 $ 131 $ 104 $ 337 $ 292 $ 93 $ 87 $
Melia Galgos ............................. 365 $ 282 $ 102 $ 84 $ 377 $ 293 $ 106 $ 87 $
Catalonia Gran Vía .................... 393 $ 327 $ 112 $ 99 $ 386 $ 339 $ 109 $ 103 $
NH Nacional .............................. 398 $ 303 $ 113 $ 90 $ 348 $ 264 $ 97 $ 77 $
Emperador ................................ 427 $ 310 $ 123 $ 93 $ 424 $ 304 $ 121 $ 90 $
Melia Castilla ............................ 463 $ 436 $ 135 $ 135 $ 421 $ 395 $ 121 $ 121 $
NH Palacio de Tepa .................. 540 $ 417 $ 161 $ 129 $ 496 $ 383 $ 146 $ 117 $

Hotéis previstos

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	3	noites	de	hospedagem	no	hotel	escolhido.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri.
•	Café	da	manhã	diário.

Incluindo

Datas de saída todo o ano

4  dias     desde  207 $
De Abril a Junho e de Agosto 24/2017 a Março 31/2018 3/6 Dias

(Por dia)
7/13 Dias
(Por dia)

+14 Dias
(Por dia)GRUPO VEÍCULO (ou similar) SERVIÇOS

A Fiat 500 [AC] 35 $ 28 $ 27 $
B Fiat Panda [AC] 37 $ 30 $ 28 $
C Seat León [AC] 51 $ 41 $ 39 $
D Audi A3 [AC] 58 $ 47 $ 44 $
E VW Golf [A] [AC] 73 $ 59 $ 56 $
F VW Touran [AC] 72 $ 58 $ 55 $
G Vauxhall Insigna [AC] 85 $ 69 $ 65 $
H Seat León [SW][AC] 96 $ 77 $ 74 $
I BMW 3 Series [A][AC] 140 $ 114 $ 108 $
J Audi A4 [AC] 111 $ 90 $ 86 $
K BMW 4 Series [A][AC] 224 $ 181 $ 172 $
L Audi A8 [A][AC] 346 $ 279 $ 265 $
M Mercedes Vito [AC] 208 $ 169 $ 160 $
N VW Touran [A][AC] 84 $ 68 $ 65 $
O Mercedes Viano [A][AC] 164 $ 133 $ 126 $
P Mercedes Viano [AC] 156 $ 126 $ 120 $

Julho e Agosto 3/6 Dias
(Por dia)

7/13 Dias
(Por dia)

+14 Dias
(Por dia)GRUPO VEÍCULO (ou similar) SERVIÇOS

A Fiat 500 [AC] 50 $ 40 $ 38 $
B Fiat Panda [AC] 51 $ 41 $ 39 $
C Seat León [AC] 71 $ 57 $ 54 $
D Audi A3 [AC] 75 $ 61 $ 58 $
E VW Golf [A] [AC] 99 $ 80 $ 76 $
F VW Touran [AC] 95 $ 77 $ 73 $
G Vauxhall Insigna [AC] 106 $ 86 $ 81 $
H Seat León [SW][AC] 120 $ 97 $ 92 $
I BMW 3 Series [A][AC] 176 $ 142 $ 135 $
J Audi A4 [AC] 148 $ 120 $ 114 $
K BMW 4 Series [A][AC] 282 $ 228 $ 216 $
L Audi A8 [A][AC] 434 $ 351 $ 334 $
M Mercedes Vito [AC] 340 $ 275 $ 261 $
N VW Touran [A][AC] 120 $ 97 $ 92 $
O Mercedes Viano [A][AC] 244 $ 198 $ 188 $
P Mercedes Viano [AC] 231 $ 187 $ 178 $
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Noites: Madri 3. Sevilha 1. Noites: Madri 3. Sevilha 1.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Madri, Córdoba & Sevilha Madri, Cáceres & SevilhaC-1210/ C-2210 C-4210

Madri

Cáceres

Sevilha

1º Dia (Sábado o Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo o Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

3º Dia (Segunda o Terça) MaDri-COrDÓBa-SEViLHa 
(530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita à cidade, a 
famosa Mesquita/ Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente, conti-
nuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Terça o Quarta) SEViLHa-MaDri (trem) (530 kms)
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica de cidade in-
cluindo Parque de Maria Luisa, Praça Espanha e Bairro de Santa 
Cruz. Tempo livre. A última hora do tarde traslado por sua conta á 
estação para sair em trem AVE com destino a Madri. Chegada e 
traslado por sua conta ao hotel. Hospedagem.

5º Dia (Quarta o Quinta) MaDri 
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Terça) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quarta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

3º Dia (Quinta) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	
tempo livre para caminhar pelo bairro antigo e medieval, conside-
rado	 Patrimônio	 da	 Humanidade.	 Almoço	 livre.	 Continuação	 até	
Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Sexta) SEViLHa-MaDri (trem) (530 kms)
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica de cidade in-
cluindo Parque de Maria Luisa, Praça Espanha e Bairro de Santa 
Cruz. Tempo livre. A última hora do tarde traslado por sua conta á 
estação para sair em trem AVE com destino a Madri. Chegada e 
traslado por sua conta ao hotel. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

5  dias     desde  605 $ 5 dias     desde  550 $

Madri

Córdoba

Sevilha

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,		Córdoba	e	Sevilha.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	jantar.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	de	trem-bala	AVE,	classe	turista.

Incluindo

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Sevilha.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	jantar.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	de	trem-bala	AVE,	classe	turista.

Incluindo

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Sevilha NH Viapol P
Tryp Macarena P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Sevilha Tryp Macarena P

Datas de saída: Sábados e Domingos (Todo o ano) Datas de saída: Terças-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 605 $ 710 $
Suplemento quarto single ............................................ 220 $ 385 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 20 $ 20 $
Supl. saídas Abril 8,9,29,30 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 24,25 (Páscoa 2018) ................................. 60 $ 60 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 550 $ 700 $
Suplemento quarto single ............................................ 220 $ 425 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 20 $ 20 $
Supl. saídas Abril 11, Maio 2 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 27 (Páscoa 2018) ...................................... 60 $ 60 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.



Espanha, Portugal
e M

arrocos
Saindo de 

M
adri

15

Noites: Madri 3. Sevilha 2. Noites: Madri 3. Sevilha 2.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Madri, Cáceres & Sevilha Madri, Cáceres & SevilhaC-4310 C-6310

Madri

Cáceres

Sevilha

Madri

Cáceres

Sevilha

1º Dia (Terça) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quarta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

3º Dia (Quinta) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	
tempo livre para caminhar pelo bairro antigo e medieval, conside-
rado	 Patrimônio	 da	 Humanidade.	 Almoço	 livre.	 Continuação	 até	
Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita da cidade, incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça Espanha, e Bairro de Santa Cruz. 
Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística incluin-
do os Reales Alcazares. Tarde livre.

5º Dia (Sábado) SEViLHa-MaDri (trem) (530 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando o descobrindo por 
sua conta esta importante cidade. A última hora do tarde traslado 
por sua conta á estação para sair em trem AVE com destino a 
Madri. Chegada e traslado por sua conta ao hotel. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Quinta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sexta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

3.º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	
tempo livre para caminhar pelo bairro antigo e medieval, conside-
rado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela 
Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o 
Parque de Maria Luisa, a Praça de Espanha, o exterior da im-
ponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa Cruz. 
Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales 
Alcázares. Tarde livre.

5º Dia (Segunda) SEViLHa-MaDri (trem) (530 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando e descobrindo por 
sua conta esta importante e monumental cidade. A última hora 
da tarde traslado por sua conta á estação para sair em trem AVE 
com destino a Madri. Chegada e traslado ao hotel por sua conta. 
Hospedagem. 

6º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

6  dias     desde  650 $ 6 dias     desde  695 $

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Sevilha.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	2	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	de	trem-bala	AVE,	classe	turista.

Incluindo

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Sevilha.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	2	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	de	trem-bala	AVE,	classe	turista.

Incluindo

Novo itinerario

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Sevilha NH Viapol P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Sevilha Tryp Macarena P

Datas de saída: Terças-Feiras (Todo o ano) Datas de saída: Quintas-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 650 $ 755 $
Suplemento quarto single ............................................ 280 $ 440 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 25 $ 25 $
Supl. saídas Abril 11, Maio 2 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 27 (Páscoa 2018) ........................................ 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 695 $ 840 $
Suplemento quarto single ............................................ 265 $ 470 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out. ................................... 25 $ 25 $
Supl. saídas Abril 13,27 Maio 4 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 22,29 (Páscoa 2018) ..................................... 60 $ 60 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.
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Noites: Madri 3. Sevilha 2. Noites: Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Madri, Córdoba & Sevilha Madri, Cáceres, Córdoba & SevilhaC-1310/ C-23010 C-64010

1º Dia (Sábado o Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo o Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

3º Dia (Segunda o Terça) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita 
à cidade, a famosa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. 
Posteriormente, continuação a Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Terça o Quarta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita da cidade, incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça Espanha, e Bairro de Santa Cruz. 
Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística incluin-
do os Reales Alcazares.Tarde livre.

5º Dia (Quarta o Quinta) SEViLHa-MaDri (trem) (530 kms)
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. A última hora 
do tarde traslado por sua conta á estação para sair em trem AVE 
com destino a Madri. Chegada e traslado por sua conta ao hotel. 
Hospedagem.

6º Dia (Quinta o Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Quinta) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sexta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

3.º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	
e tempo livre para caminhar pelo bairro antigo e medieval, 
considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após 
saída pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

4.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o 
Parque de Maria Luisa, a Praça de Espanha, o exterior da im-
ponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa Cruz. 
Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales 
Alcázares. Tarde livre.

5.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. Começamos a 
nossa	visita	a	pé	da	Puerta	de	Almodovar	para	chegar	ao	Bairro	
Judeu e continuar com a visita no interior da famosa Mesquita / 
Catedral.  Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Terça) CÓrDOBa-MaDri (trem) (396 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando e descobrindo por 
sua conta esta importante e monumental cidade. A última hora 
da tarde traslado por sua conta á estação para sair em trem AVE 
com destino a Madri. Chegada e traslado por sua conta ao hotel. 
Hospedagem.

7º Dia (Quarta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

6  dias     desde  680 $ 7 dias     desde  765 $

Madri

Córdoba

Sevilha

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Cordoba	e	Sevilha.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	2	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	de	trem-bala	AVE,	classe	turista.

Incluindo

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Sevilha	e		Cordoba.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	de	trem-bala	AVE,	classe	turista.

Incluindo

Novo itinerario

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Sevilha NH Viapol P
Tryp Macarena P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P

Datas de saída: Sábados e Domingos (Todo o ano) Datas de saída: Quintas-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 680 $ 820 $
Suplemento quarto single ............................................ 280 $ 480 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 30 $ 30 $
Supl. saídas Abril 8,9,29,30 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 24,25 (Páscoa 2018) ................................. 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 765 $ 870 $
Suplemento quarto single ............................................ 315 $ 480 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 30 $ 30 $
Supl. saídas Abril 13,27, Maio 4 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 22,29 (Páscoa 2018) ................................. 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.
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CáceresLisboa

Fátima

Madri

Trujillo

Madri

Zaragoza Barcelona

Valência

Noites: Madri 3. Valência 1. Barcelona 2. Noites: Madri 3. Lisboa 3.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Madri, Valência & Barcelona Madrid & LisboaC-4410 C-3400

1º Dia (Terça) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quarta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

3º Dia (Quinta) MaDri-VaLÊNCia (trem) (355 kms)
Café da manhã. Apresentação na estação da Atocha para embar-
car em trem AVE com destino a Valência. Chegada e traslado ao 
hotel por conta própria. Hospedagem e restante do dia livre para 
aproveitar essa dinâmica cidade.

4º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a Barcelona. 
Hospedagem. Tempo livre.

5º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica de 
cidade incluindo Parque de Montjuic, monumento a Colon e Bairro 
Gotico. Tarde livre.

6º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 via	 Lérida	 e	 Zaragoza.	 Tempo	 livre.	
Continuação com destino a Madri. Chegada e hospedagem.  

7º Dia (Segunda) MaDri 
Café da manhã e fim dos serviços.

Posteriormente	 continuação	 da	 viagem	 até	 Madri.	 Chegada	 e 
hospedagem. 

7º Dia (Domingo) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a 
sua estadia com noites extras.

1º Dia (Segunda) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas avenidas, 
praças e edifícios mais  importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. 

3º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã.	 Saída	 até	 Extremadura	 para	 chegar	 a	 Trujillo,	
onde teremos tempo livre para conhecer sua bonita e monumental 
Praça	Maior.	Continuação	até	a	fronteira	portuguesa	para	chegar	
a Lisboa. Hospedagem. 

4º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: 
Bairro	 Alfama,	 Torre	 de	 Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	
Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

5º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino 
a Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre para 
visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

6º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	
Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Maior e o bairro 
medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 

7  dias     desde  800 $ 7 dias     desde  655 $

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Barcelona.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	de	trem-bala	AVE,	classe	turista.

Incluindo

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Lisboa.		
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Lisboa Lutecia P

Datas de saída: Terças-Feiras (Todo o ano) Datas de saída: Segundas-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  ....................................................... 800 $ 930 $
Suplemento quarto single ......................................... 315 $ 470 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ............................... 30 $ 30 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 655 $ 800 $
Suplemento quarto single ............................................ 325 $ 530 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 30 $ 30 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.



Es
pa

nh
a,

 P
or

tu
ga

l
e 

M
ar

ro
co

s
Sa

in
do

 d
e 

M
ad

ri

18

Granada

ToledoCáceres

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda
Marbella

Córdoba

Granada

Madri

Sevilha

Toledo

Noites: Madri 3. Sevilha 2. Granada 1. Noites: Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Madri & Andaluzia Rotas de AndaluziaC-1400 C-6600

1º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. 

3º Dia (Segunda) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita à cidade, a 
famosa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente, conti-
nuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Terça) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita da cidade, incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça Espanha, e Bairro de Santa Cruz. 
Tarde livre.

5º Dia (Quarta) SEViLHa-GraNaDa (254 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impres-
sionante conjunto monumental da Alhambra com seus belos palá-
cios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de Toledo, 
berço de civilizações. Almoço. Visita da cidade para conhecer 
suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a Madri. 
Hospedagem.

7º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a 
sua estadia com noites extras.

1º Dia (Quinta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sexta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas avenidas, 
praças e edifícios mais  importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. 

3º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	
tempo livre para caminhar pelo bairro antigoe medieval, conside-
rado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela 
Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o 
Parque de Maria Luisa, a Praça de Espanha, o exterior da im-
ponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa Cruz. 
Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales 
Alcázares. Tarde livre.

5.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba . Começamos a 
nossa	visita	a	pé	da	Puerta	de	Almodovar	para	chegar	ao	Bairro	
Judeu e continuar com a visita no interior da famosa Mesquita / 
Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com 
destino Ronda. Tempo livre. Continuação a Costa do Sol. Jantar e 
hospedagem em Marbella.

7º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impres-

sionante conjunto monumental da Alhambra com seus belos palá-
cios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte com espetáculo 
zambra flamenca.

8º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, 
berço de civilizações. Almoço. Visita da cidade para conhecer 
suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a Madri. 
Hospedagem.

9º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços. 

7  dias     desde  800 $ 9 dias     desde  1.050 $

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Cordoba,	Sevilha,	

Granada e Toledo.  
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Sevilha,	Cordoba,	

Granada e Toledo.  
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

Novo itinerario

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Sevilha NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P

Datas de saída: Sábados (Todo o ano) Datas de saída: Quintas-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 800 $ 905 $
Suplemento quarto single ............................................ 325 $ 490 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 30 $ 30 $
Supl. saídas Abril 8,29 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 24 (Páscoa 2018) ...................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 1.050 $ 1.160 $
Suplemento quarto single ............................................ 415 $ 580 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 50 $ 50 $
Supl. saídas Abril 13,27 Maio 4 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 22,29 (Páscoa 2018) ........................................ 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.
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Hotéis previstos

Madri & Andaluzia Madri & AndaluziaC-4500 C-2500

1º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

3º Dia (Terça) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita da cidade, 
a famosa Mesquita/Catedral, e Bairro Judeu. Posteriormente, 
continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manha, visita a cidade incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça de Espanha e Bairro de Santa Cruz. 
Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística incluin-
do os Reales Alcazares. Tarde livre.

5º Dia (Quinta) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com 
destino Ronda. Tempo livre. Continuação a Costa do Sol. Jantar e 
hospedagem em Marbella.

6º Dia (Sexta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impres-
sionante conjunto monumental da Alhambra com seus belos palá-
cios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo 
zambra flamenca.

7º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço 
de civilizações. Almoço. Visita da cidade para conhecer suas 
estreitas ruas e belos monumentos. Continuação ate Madri. 
Hospedagem.

8º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

7º Dia (Sábado) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço 
de civilizações. Almoço. Visita da cidade para conhecer suas 
estreitas ruas e belos monumentos. Continuação ate Madri. 
Hospedagem.

8º Dia (Domingo) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Terça) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas avenidas, 
praças e edifícios mais  importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. 

3.º Dia (Quinta) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	
tempo livre para caminhar pelo bairro antigo e medieval, conside-
rado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Continuação ate 
Sevilha. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça de Espanha e Bairro de Santa Cruz. 
Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística incluin-
do os Reales Alcazares. Tarde livre.

5º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com 
destino Ronda. Tempo livre. Continuação a Costa do Sol. Jantar e 
hospedagem em Marbella.

6º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impres-
sionante conjunto monumental da Alhambra com seus belos palá-
cios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte com espetáculo 
zambra flamenca.

8  dias     desde  890 $ 8 dias     desde  915 $

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Cordoba,	Sevilha,	Granada	e	

Toledo.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	4	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Sevilha,	Granada	e	

Toledo.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	4	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P

Datas de saída: Domingos (Todo o ano)Datas de saída: Terças-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 890 $ 1.020 $
Suplemento quarto single ............................................ 360 $ 520 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 35 $ 35 $
Supl. saídas Abril 11, Maio 2 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 27 (Páscoa 2018) ............................................. 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 915 $ 1.060 $
Suplemento quarto single ............................................ 360 $ 560 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 35 $ 35 $
Supl. saídas Abril 9, 30 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 25 (Páscoa 2018) ............................................. 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.
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CáceresLisboa

Salamanca
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Porto
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Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Madri, Castela & Portugal Madri, Galiza e Norte de PortugalC-60600 C-261000

1º Dia (Quinta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Sexta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. 

3.º Dia (Sábado) MaDri-ÁViLa-SaLaMaNCa-POrTO (568 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Ávila, cidade castelhana cuja muralha 
medieval resiste ao tempo. Tempo livre para conhecer a cidade mura-
da e a parte antiga. Continuação para Salamanca, antiga e monumen-
tal cidade universitária. Tempo livre para passear pelo centro históri-
co	e	conhecer	sua	célebre	Praça	Mayor	de	estilo	barroco.	Saída	rumo	
à	fronteira	portuguesa	até	chegar	ao	Porto.	Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) POrTO 
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada 
Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de 
Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde degustaremos 
seu mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

5.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das 
Universidades mais antigas da Europa e berço do Fado. Tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

6.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de pe-
regrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente, 
continuação para Lisboa, capital de Portugal. Hospedagem. À 
noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

7.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita pa-
norâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: Bairro de 

1º Dia (Domingos) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.
3.º Dia (Terça) MaDri-LEÓN-OViEDO (446 Kms)
Café da manhã. Saída  rumo a León. Tempo livre para visitar al-
guns dos edifícios mais emblemáticos, como a catedral gótica, que 
possui um dos vitrais mais belos da Europa, a Basílica de Santo 
Isidoro e/ou a fachada do Hostal San Marcos, de estilo plateresco. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 Kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar 
a Lugo. Tempo livre para visitar o centro antigo ou caminhar ao 
longo de sua muralha romana. Continuação para a senhoril cidade 
de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte 
da tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos 
lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa 
(75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita 
à cidade, importante centro de peregrinação, com a Praça do 
Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
6.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo 
de paisagens espetaculares: Isla de La Toja (Ilha da Toxa), ria de 
Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa Tecla e Valença 
do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para 
Vigo. Jantar e hospedagem.
7.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO 
(220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegare-
mos a Viana do Castelo, cidade situada entre a foz do rio Minho 
e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, com ruas de 
pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa 

de Portugal. Tempo livre. Saída para a cidade do Porto, declarada 
Patrimônio Mundial. Faremos uma visita panorâmica que inclui a 
catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar 
em uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente conhe-
cido “vinho do Porto”. Jantar e hospedagem.
8.º Dia (Domingo) POrTO-SaLaMaNCa-MaDri (566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tempo 
livre	para	conhecer	o	centro	histórico	e	sua	célebre	Praça	Mayor.	
Continuação para Madri. Chegada e hospedagem.
9º Dia (Segunda) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	Tarde	livre.	
Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

8.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para chegar a 
Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Mayor e o centro 
antigo com seu bairro medieval, considerado Patrimônio Mundial. 
Almoço livre. Continuação da viagem para Madri. Chegada e 
hospedagem. 

9º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

9  dias     desde  930 $ 9 dias     desde  965 $

•	Traslado:	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Porto	e	Lisboa.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	de	vinhos.

Incluindo

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Santiago	e	Porto.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	de	vinhos.

Incluindo

Novo itinerario

Novo itinerario
Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Oviedo Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Novotel Porto Gaia P

Datas de saída: Quintas-Feiras (de Março 30 a Outubro 19) Datas de saída: Domingos (de Abril 2 a Outubro 22)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  ....................................................... 930 $ 1.075 $
Suplemento quarto single ......................................... 360 $ 560 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ............................... 50 $ 50 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  ....................................................... 965 $ 1.035 $
Suplemento quarto single ......................................... 405 $ 530 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ................................ 35 $ 35 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.
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Noites: Madri 3. San Sebastián 1. Bilbao 1. Oviedo 1. Noites: Madri 3. San Sebastián 1. Bilbao 1. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 1

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Madri & O Cantábrico Madri, Norte da Espanha e Portugal C-7401000 C-7800

1º Dia (Sexta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sábado) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. 

3º Dia (Domingo) MaDri-ZaraGOZa-SaN SEBaSTiaN 
(590 kms)
Café da manhã.	 Saída	 com	 destino	 a	 Zaragoza.	 Breve	 parada.	
Continuação a San Sebastian. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO (100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bilbao, capital 
da província de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
visita panorâmica para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Restante do tempo livre para passear em seu cen-
tro histórico, conhecer o Ensanche e saborear sua gastronomia. 
Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-SaNTiLLaNa-
COVaDONGa-OViEDO (320 kms)
Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. Continuação 
para a cidade de Santillana del Mar, considerada Monumento 
Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, chegaremos a 
Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Quarta) OViEDO-SaLaMaNCa-MaDri (531 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tempo 
livre	para	conhecer	o	centro	histórico	e	sua	célebre	Praça	Mayor.	
Continuação para Madri. Chegada e hospedagem. 

7º Dia (Quinta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar 
e hospedagem.

8.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-
ViGO (90 kms)

Café da manhã e saída para as Rias Baixas, 
passando ao longo de paisagens espetacu-
lares: Isla de La Toja (Ilha da Toxa), ria de 
Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a 
Santa Tecla e Valença do Minho, cruzando 
a fronteira portuguesa. Continuação para 
Vigo. Jantar e hospedagem.
9.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO 

CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela frontei-

ra com Portugal, chegaremos a Viana do 
Castelo, cidade situada entre a foz do rio 

Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios orna-

dos com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida 
como a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa 

de Portugal. Tempo livre. Saída para a cidade do Porto, declarada 
Patrimônio Mundial. Faremos uma visita panorâmica que inclui a 
catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar 
em uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente conhecido 
“vinho do Porto”. Jantar e hospedagem.
10.º Dia (Domingo) POrTO-SaLaMaNCa-MaDri (566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tempo 
livre	para	conhecer	o	centro	histórico	e	sua	célebre	Praça	Mayor.	
Continuação para Madri. Chegada e hospedagem. 
11º Dia (Segunda) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Sexta) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-
Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 
2º Dia (Sábado) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na 
parte da manhã, visita panorâmica com 
um amplo percurso que passa pelas 
avenidas, praças e edifícios mais impor-
tantes: Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, 
Porta de Alcalá, Praça de Espanha, 
Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 
3º Dia (Domingo) MaDri-ZaraGOZa-
SaN SEBaSTiaN (590 kms)
Café da manhã. Saída com destino a 
Zaragoza.	 Breve	 parada.	 Continuação	 a	 San	
Sebastian. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO (100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bilbao, capital 
da província de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
visita panorâmica para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Restante do tempo livre para passear em seu centro 
histórico, conhecer o Ensanche e saborear sua gastronomia. Jantar 
e hospedagem.
5.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-SaNTiLLaNa-
COVaDONGa-OViEDO (320 kms)
Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. Continuação 
para a cidade de Santillana del Mar, considerada Monumento 
Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, chegaremos a 
Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.
6.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar 
a Lugo. Tempo livre para visitar o centro antigo ou caminhar ao 
longo de sua muralha romana. Continuação para a senhoril cidade 
de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte 
da tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos 
lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita 
à cidade, importante centro de peregrinação, com a Praça 

7  dias     desde  755 $ 11 dias     desde  1.280 $

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri.	.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madrid,	Santiago	e	Porto.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário
•	7	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	de	vinhos.

Incluindo

Novo itinerario

Novo itinerario

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

San Sebastián Silken Amara Plaza P
Bilbao Holiday Inn Bilbao P
Oviedo Gran Hotel Regente P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte/Tryp Cibeles P

Puerta Toledo T
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Bilbao Holiday Inn Bilbao P
Oviedo Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Tryp Galeones/Hesperia Vigo P
Porto Novotel Porto Gaia P

Datas de saída: Sextas-Feiras (de Março 31 a Outubro 20) Datas de saída: Sextas-Feiras (de Março 31 a Outubro 20)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  ................................................. 755 $ 895 $
Suplemento quarto single ................................... 325 $ 525 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ......................... 35 $ 35 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................... 1.280 $ 1.440 $
Suplemento quarto single ............................ 475 $ 695 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................. 70 $ 70 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.
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Valência

Noites: Madri 3. Sevilha 2. Granada 1. Valência 1. Barcelona 2. Noites: Palma de Malhorca 3.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Madri, Andaluzia & Levante Extensão Palma de MalhorcaC-1700 C-74100

1º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. 

3º Dia (Segunda) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita da cidade, a 
famosa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente conti-
nuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Terça) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça de Espanha e Bairro de Santa Cruz. 
Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística incluin-
do os Reales Alcazares. Tarde livre.

5º Dia (Quarta) SEViLHa-GraNaDa (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impres-
sionante conjunto monumental da Alhambra com seus belos palá-
cios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte com espetáculo 
zambra flamenca.

6º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lumbreras, com 
destino à Costa Mediterrânea. Chegada a Valência. Hospedagem. 
Tempo livre.

7º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a Barcelona. 
Hospedagem. Tarde livre.

8º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita panorâmica da 

1º Dia MaDri ou BarCELONa-PaLMa DE MaLHOrCa (vôo)
Café da manhã. Na hora acordada traslado ao aeroporto e 
saída para Palma de Malhorca. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia PaLMa DE MaLHOrCa
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para efetuar excursões 
opcionais a Manacor, Porto Cristo, Cuevas del Drach, etc.

3º Dia PaLMa DE MaLHOrCa
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para desfrutar das 
praias e da vida cosmopolita da ilha.

4º Dia PaLMa DE MaLHOrCa-MaDri óu BarCELONa (vôo)
Café da manhã. Na hora acordada traslado ao aeroporto e saída 
para Madri ou Barcelona. Chegada e fim dos nossos serviços.

cidade incluindo Parque de Montjuic, monumento a Colon e Bairro 
Gótico. Tarde livre.

9º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 via	 Lérida	 e	 Zaragoza.	 Tempo	 livre.	
Continuação com destino a Madri. Chegada e hospedagem. 

10º Dia (Segunda) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Os passageiros que desejarem poderão prolongar a sua viagem por 
meio da Extensão Palma de Mallorca 4 dias, ver próximo programa.

10  dias     desde  1.155 $ 4 dias     desde  680 $

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Córdoba,	Sevilha,	

Granada e Barcelona. 
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

•	Passagem	aérea	Barcelona/Palma/Madri	ou	Barcelona,	
classe turista.
•	Traslado	hotel/aeroporto	e	vice-versa.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.

Incluindo

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Sevilha NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
P. Malhorca Catalonia Majorica P

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  .............................................................. 680 $
Suplemento quarto single ................................................ 280 $
Suplemento Julho e Setembro 1 al 15 ............................. 80 $
Suplemento Agosto .......................................................... 140 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Datas de saída: Sábados (Todo o ano) Datas de saída: Desde Barcelona: Domingos (Todo o ano)  Desde Madri: Segundas-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo  .......................................................... 1.155 $ 1.300 $
Suplemento quarto single ............................................ 440 $ 650 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................. 60 $ 60 $
Supl. saídas Abril 8, 29 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 24 (Páscoa 2018) ........................................ 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.
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1º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

3º Dia (Terça) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã	 e	 saída	 através	 da	Mancha	 com	destino	 a	Córdoba.	Visita	 da	 cidade,	 a	
famosa Mesquita/Catedral, e Bairro Judeu. Posteriormente, continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.

4.º Dia (Quarta) SEViLHa 
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo Parque de Maria Luisa, Praça 
de Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita artís-
tica incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

5.º Dia (Quinta) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

6.º Dia (Sexta) MarBELLa
Meia pensão. Dia livre.

7.º Dia (Sábado) MarBELLa
Meia pensão. Dia livre.

8.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

9.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem.

10.º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim dos serviços.

Madri, Andaluzia e Costa do Sol
10 dias     desde  1.185 $

C-272000

Novo

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Angeles P

(1) (2)
Em quarto duplo  ........................................................... 1.185 $ 1.315 $
Suplemento quarto single ............................................. 395 $ 550 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ................................... 60 $ 60 $
Supl. saídas Abril 9, 30 (Páscoa e Feira  2017)
e Março 25 (Páscoa 2018) ....................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Datas de saída: Domingos (Todo o ano)

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.

•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	
Córdoba, Sevilha, Granada e Toledo.
•	1	almoço	e	6	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	

exceto Madri.

Incluindo

Preços por pessoa USD
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Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Sevilha NH Viapol P

Cidade Hotel Cat.
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P
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(1) (2)
Em quarto duplo  ............................................................... 1.310 $ 1.450 $
Suplemento quarto single ................................................. 465 $ 665 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ....................................... 70 $ 70 $
Supl. saídas Abril 13, 27, Maio 4 (Páscoa e Feira  2017)
e Março 22, 29 (Páscoa 2018) ..................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Sevilha,	

Córdoba, Granada e Toledo.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	7	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	

exceto Madri.

Incluindo

Madri, Andaluzia e Costa do Sol
11 dias     desde  1.310 $

C-682000

Datas de saída: Quintas-Feiras (Todo o ano)

Noites: Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 3. Granada 1.

1º Dia (Quinta) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Sexta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

3.º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	livre	para	caminhar	
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após 
saída pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, 
a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. 
Tarde livre.

5.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	cidade	de	Córdoba	.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

7.º Dia (Quarta) MarBELLa
Meia pensão. Dia livre. 

8.º Dia (Quinta) MarBELLa 
Meia pensão. Dia livre.

9.º Dia (Sexta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

10.º Dia (Sabado) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem.

11.º Dia (Domingo) MaDri 
Café da manhã e fim dos serviços.

Novo

Preços por pessoa USD
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Noites: Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valência 1. Barcelona 2.

1º Dia (Quinta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sexta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais  importantes: 
Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça 
de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3.º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã. Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	
e tempo livre para caminhar pelo bairro antigo e medieval, conside-
rado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia 
da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, 
a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. 
Tarde livre.

5.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída	para	a	cidade	de	Córdoba.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral. Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã.  Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino a Ronda. Tempo livre 
e continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

7º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao im-

pressionante conjunto monumental da Alhambra com seus 
belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 

e hospedagem.

8º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto 
Lumbreras, com destino à Costa Mediterrânea. Chegada 

a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

9º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a Barcelona. 

Hospedagem. Tarde livre.

10º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita panorâmica da cidade incluindo Parque 
de Montjuic, monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

11º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 via	 Lérida	 e	 Zaragoza.	 Tempo	 livre.	 Continuação	 com	 destino	 a	
Madri. Hospedagem.

12º Dia (Segunda) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Os passageiros que desejarem poderão prolongar a sua viagem por meio da 
Extensão Palma de Malhorca 4 dias, ver pág. 22.

Madri, Andaluzia e Costa do Mediterrâneo
12 dias     desde  1.465 $

C-6920

Novo itinerario

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P

Cidade Hotel Cat.
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

(1) (2)
Em quarto duplo  ............................................................... 1.465 $ 1.570 $
Suplemento quarto single ................................................. 520 $ 685 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ....................................... 70 $ 70 $
Supl. saídas Abril 13, 27, Maio 4 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 22, 29 (Páscoa 2018) ..................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Datas de saída: Quintas-Feiras (Todo o ano)

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Sevilha,	

Córdoba, Granada e Barcelona. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	

exceto Madri.

Incluindo

Preços por pessoa USD
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Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Lisboa Lutecia P

Cidade Hotel Cat.
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P
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•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Lisboa,	

Sevilha, Córdoba, Granada e Toledo 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	

exceto Madri.

Incluindo

Madri, Portugal e Andaluzia
12 dias     desde  1.410 $

C-3920

Datas de saída: Segundas-Feiras (Todo o ano)

Noites: Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1.

1º Dia (Segunda) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã. Saída para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre para conhecer 
sua	bonita	e	monumental	Praça	Maior.	Continuação	até	a	fronteira	portuguesa	para	che-
gar a Lisboa. Hospedagem. Pela noite visita opcional a um show de fado, música típica 
Português e as canções. 

4º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade, Bairro Alfama, Torre de 
Belém,	Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais	 e	
Estoril.

5º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

6.º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	 Saída	 até	 a	 fronteira	 espanhola	 para	 chegar	 até	 Cáceres.	 Tempo	
livre para conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade.	Almoço	 livre.	 Posteriormente	 continuação	 da	 viagem	até	Sevilha.	Jantar 
e hospedagem.

7.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, 
a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. 
Tarde livre.

8.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	cidade	de	Córdoba	.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

10.º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

11º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Posteriormente 
continuação	da	viagem	até	Madri.	Hospedagem.

12º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Novo itinerario

(1) (2)
Em quarto duplo  ...................................................... 1.410 $ 1.540 $
Suplemento quarto single ........................................ 520 $ 680 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 70 $ 70 $
Supl. saídas Abril 10,24 Maio 1 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 19,26 (Páscoa 2018) ..................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD
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Noites: Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 2. Fez 2. Tânger 1. Granada 1.

1º Dia (Quinta) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Sexta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

3.º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	livre	para	caminhar	
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após 
saída pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, a 
Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 
Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. Tarde livre.

5.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	cidade	de	Córdoba	.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

7.º Dia (Quarta) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) (433 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque ao ferry para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Chegada e continuação para Fez. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Quinta) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com as 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, 

Porta Bab Bou Jeloud  que dá acesso à Medina. Sabemos que o Medersa, a universidade 
mais antiga do mundo, Mesquita Karyouine e distrito curtidores. Tarde livre para desfrutar 
da Medina, onde você se perderá entre a sua magia.

9.º Dia (Sexta) FEZ-MEKNES-raBaT-TÂNGEr (470 kms)
Café da manhã. Partida	para	Meknes,	visita	panorâmica	das	cidades	imperiais	do	século	
XVII,	 localizado	no	coração	do	Médio	Atlas	e	rodeado	por	40	kms	de	muralhas,	ao	Porta		
Bab Al Mansour, a mais bela de Marrocos e entrada para a cidade velha. Continuação para 
Rabat, capital do reino e residência oficial do rei. Visite o Palácio Real, a partir do exterior, 
Mausoléu	Mohamed	 V	 e	 a	 Torre	 Hassan,	 minarete	 e	 símbolo	 da	 cidade.	 Continuação	 a	
Tanger. Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Sábado) TÂNGEr-MarBELLa (ferry) (145 kms)
Café da manhã. Saída para embarcar de volta para a Espanha. Desembarque e conti-
nuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

11.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

12.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café	 da	manhã.	 Saída	 com	 destino	 a	 Toledo.	Almoço. Visita da cidade e continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem.

13.º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

Madri, Andaluzia e Marrocos 
13 dias     desde  1.755 $

C-6102000

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza España P

Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P

Cidade Hotel Cat.
Marbella NH Marbella P
Fez Menzeh	Zalagh/Volubilis P
Tânger Hilton / Solazur P
Granada Los Ángeles P

Datas de saída: Quintas-Feiras (Todo o ano)

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Sevilha,	

Córdoba, Fez, Rabat, Granada e Toledo. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	

exceto Madri.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.

Incluindo

Novo

(1) (2)
Em quarto duplo  ...................................................... 1.755 $ 1.860 $
Suplemento quarto single ........................................ 510 $ 670 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 70 $ 70 $
Supl. saídas Abril 13,27, Maio 4 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 22,29 (Páscoa 2018) ..................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD
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Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P
 Puerta Toledo T
 Tryp Plaza de España P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P

Cidade Hotel Cat.
Casablanca Golden Tulip Farah P

Kenzi Basma P
Marrakech Atlas Asni P
Fez Menzeh	Zalagh P

Volubilis P
Granada Carmen P

Córdoba

Sevilha
Granada

Madri

Ronda

Toledo

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Meknes

Tânger

Tarifa Marbella
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Datas de saída: Domingos (Todo o ano)

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Córdoba,	

Sevilha, Marrakech,  Rabat, Fez, Granada e 
Toledo. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis	exceto	Madri.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.

Incluindo

Madri, Andaluzia e Marrocos
13 dias     desde  1.615 $

C-21020

Noites: Madri 3. Sevilha 2. Marbella 2. Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Granada 1.

1º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3º Dia (Terça) MaDri-COrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita da cidade, a famosa Mesquita/Catedral 
e Bairro Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo Parque de Maria Luisa, Praça de 
Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística 
incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

5º Dia (Quinta) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

6º Dia (Sexta) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-CaSaBLaNCa (ferry) (449 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque em ferry para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Chegada e continuação da lendária e cosmopolita Casablanca. Jantar e 
hospedagem.

7º Dia (Sábado) CaSaBLaNCa-MarraKECH (237 kms)
Café da manhã. Visita a Casablanca, a capital econômica e a cidade mais populosa. 
Conheceremos avenida Anfa, Praça das Nações e áreas residenciais. Visitaremos a Grande 
Mesquita Hassan II (por fora) apenas superada pela Meca em tamanho e importância. 
Continuamos a Marrakech. À tarde, visita a cidade: a irmã gêmea da Mesquita Koutoubia 
da	Giralda,	em	Sevilha,	os	túmulos	Saadian,	Palácio	Bahia,	caminhamos	através	da	Medina,	
zocos e a mágica Praça Dejmaa El Fna, onde os costumes mais antigos são misturados com 
a agitação de hoje. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Domingo) MarraKECH-raBaT-MEKNES-FEZ (548 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital do reino e residência oficial do rei. Visite o 
Palácio	 Real,	 desde	 o	 seu	 exterior,	Mausoléu	Mohamed	 V	 e	 a	 Torre	 Hassan,	 minarete	 e	
símbolo da cidade. Tempo livre. Continuação para Meknes, uma cidade rodeada por 40 kms 
de muralhas com a Porta Bab Al Mansour, a mais bela do Marrocos. Chegada em Fez. Jantar 
e hospedagem.

9º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com as 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, 
a Porta Bab Bou Jeloud que dá acesso à Medina. Sabemos que o Medersa, a universidade 
mais antiga do mundo, Mesquita Karyouine e distrito curtidores. Tarde livre para desfrutar 
da Medina, onde você se perderá entre a sua magia.

10º Dia (Terça) FEZ-TÂNGEr-MarBELLa (ferry) (435 kms)
Café da manhã. Saída ate o porto de Tânger para embarque com destino a Costa do Sol. 
Jantar e hospedagem em Marbella.

11º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita do impressionante Palácio de Alhambra 
e os Jardins de Generalife. Jantar e hospedagem. Pela noite visita opcional à gruta do 
Sacromonte com espetáculo zambra flamenca.

12º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. Visita da cidade e continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem. 

13º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços. 

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

(1) (2)
Em quarto duplo  ...................................................... 1.615 $ 1.685 $
Suplemento quarto single ........................................ 520 $ 650 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 70 $ 70 $
Supl. saídas Abril 9, 30 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 25 (Páscoa 2018) ................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD
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Noites: Madri 3. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilha 2. Marbella 1. Granada 1.

1º Dia (Quinta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Sexta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3.º Dia (Sábado) MaDri-ÁViLa-SaLaMaNCa-POrTO (568 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Ávila, cidade castelhana cuja muralha medieval resiste ao 
tempo. Tempo livre para conhecer a cidade murada e a parte antiga. Continuação para 
Salamanca, antiga e monumental cidade universitária. Tempo livre para passear pelo cen-
tro	histórico	e	conhecer	sua	célebre	Praça	Mayor	de	estilo	barroco.	Saída	rumo	à	fronteira	
portuguesa	até	chegar	ao	Porto. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada Patrimônio Mundial, com 
a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, 
onde degustaremos seu mundialmente -conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

5.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das Universidades mais antigas 
da Europa e berço do Fado. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

6.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre 
para visitar a Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Hospedagem. À noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música típica 
de Portugal.

7.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta bela cidade 

situada	na	foz	do	rio	Tejo:	Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	
Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

8.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre 
para conhecer sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo a 
Sevilha. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão. Na parte da manhã, visita à cidade incluindo o Parque Maria Luísa, a Praça 
de Espanha, o exterior da imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bairro de Santa Cruz. 
Possibilidade de ampliar o passeio opcionalmente visitando os Reales Alcázares (complexo 
palaciano). Tarde livre.

10.º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã.	Saída	pela	Rota	dos	Pueblos	Blancos	até	Ronda.	Tempo	livre	nesta	bela	
cidade andaluza e continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

11.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã.	 Saída	 ao	 longo	 da	 Costa	 até	 Granada.	 Chegada	 e	 visita	 ao	 deslum-
brante complexo monumental da Alhambra com seus magníficos palácios Nasridas e os 
belos jardins do Generalife. Jantar e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do 
Sacromonte com show de zambra flamenca.

12.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã e saída para a cidade imperial de Toledo, berço de civilizações e cidade 
das Três Culturas, onde, tempos atrás, cristãos, judeus e muçulmanos conviveram em paz 
e harmonia. Almoço e visita pela cidade para conhecer suas ruelas estreitas e belos monu-
mentos. Posteriormente, continuação para Madri. Chegada e hospedagem. 

13º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Madri, Castela, Portugal e Andaluzia
13 dias     desde  1.485 $

C-601020

Novo itinerario

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P

Datas de saída: Quintas-Feiras (de Março 30 a Outubro 19)

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Porto,	

Lisboa, Sevilha, Granada e Toledo.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	7	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	

exceto Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	

de vinhos.

Incluindo
(1) (2)

Em quarto duplo  ...................................................... 1.485 $ 1.590 $
Suplemento quarto single ........................................ 520 $ 685 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 70 $ 70 $
Supl. saídas Abril 6, 27 (Páscoa e Feira 2017) ............ 115 $ 115 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD
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Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Cibeles P

Oviedo Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P

Cidade Hotel Cat.
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sa P

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Santiago,	

Porto e Lisboa.  

•	Café	da	manhã	buffet	diário
•	7	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	

exceto Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	

de vinhos.

Incluindo

Madri, Galiza e Portugal
13 dias     desde  1.425 $

C-201020

Datas de saída: Domingos (de Abril 2 a Outubro 15)

Noites: Madri 3. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

1º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3.º Dia (Terça) MaDri-LEÓN-OViEDO (446 kms)
Café da manhã. Saída rumo a León. Tempo livre para visitar alguns dos edifícios mais 
emblemáticos, como a catedral gótica, que possui um dos vitrais mais belos da Europa, 
a Basílica de Santo Isidoro e/ou a fachada do Hostal San Marcos, de estilo plateresco. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar a Lugo. Tempo livre 
para visitar o centro antigo ou caminhar ao longo de sua muralha romana. Continuação 
para a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de Pontedeume, 
Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita à cidade, importante cen-
tro de peregrinação, com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e 
 hospedagem.

6.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo de paisagens espetacula-
res: Isla de La Toja (Ilha da Toxa), ria de Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa 
Tecla e Valença do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para Vigo. Jantar 
e hospedagem.

7.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegaremos a Viana do Castelo, 
cidade situada entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, 
com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida 
como a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída 
para o Porto. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada Patrimônio Mundial, com 
a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, 
onde degustaremos seu mundialmente -conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

9.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das Universidades mais antigas 
da Europa e berço do Fado. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

10.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre 
para visitar a Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Hospedagem. À noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música típica 
de Portugal.

11º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade, Barrio Alfama, Torre de 
Belém,	Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais	 e	
Estoril.

12º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Madri.	Hospedagem.

13º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Novo itinerario

(1) (2)
Em quarto duplo  ...................................................... 1.425 $ 1.555 $
Suplemento quarto single ........................................ 545 $ 700 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 70 $ 70 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD
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Noites: Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valência 1. Barcelona 2.

1º Dia (Segunda) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Trujillo,	onde	teremos	tempo	livre	
para	conhecer	sua	bonita	e	monumental	Praça	Maior.	Continuação	até	a	 fronteira	portu-
guesa para chegar a Lisboa. Hospedagem. Pela noite visita opcional a um show de fado, 
música típica Português e as canções.

4º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade, Bairro Alfama, Torre de 
Belém,	Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais	 e	
Estoril.

5º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

6º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Sevilha.	Jantar hospedagem.

7.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, a 
Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 
Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. Tarde livre.

8.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	cidade	de	Córdoba	.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

10.º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca. 

11º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lumbreras, com destino à Costa 
Mediterrânea. Chegada a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

12º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.

13º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita panorâmica da cidade incluindo Parque 
de Montjuic, monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

14º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri
Café da manhã.	 Saída	 via	 Lérida	 e	 Zaragoza.	 Tempo	 livre.	 Continuação	 com	 destino	 a	
Madri. Hospedagem.

15º Dia (Segunda) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços

Cidade Hotel Cat.
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P

Circuito Ibérico
15 dias     desde  1.790 $

C-31220

Novo itinerario

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Lisboa,	

Sevilha, Córdoba, Granada e Barcelona. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Madri.

Incluindo

Datas de saída: Segundas-Feiras (Todo o ano)

(1) (2)
Em quarto duplo  ........................................................ 1.790 $ 1.860 $
Suplemento quarto single .......................................... 635 $ 760 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ................................ 95 $ 95 $
Supl. saídas Abril 10,24, Maio 1 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 19,26 (Páscoa 2018) .................................. 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD
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Cidade Hotel Cat.
Fez Pick Albatros Royal Mirage P

Parc Palace P
Marrakech Atlas Medina P
Rabat Golden Tulip Farah P

Rabat P
Tânger Royal Tulip City Center P
Granada Los Ángeles P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P
 Puerta Toledo T
 Tryp Cibeles P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Sevilha,	

Fez, Marrakech, Rabat, Granada e Toledo. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	11	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.

Incluindo

Espanha & Marrocos
15 dias     desde  1.700 $

C-41220

Datas de saída: Terças-Feiras (Todo o ano)

Noites: Madri 3. Sevilha 2. Marbella 2. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tânger 1. Granada 1.

O Melhor da Espanha & Marrocos
1º Dia (Terça) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	livre	para	cami-
nhar pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Continuação	até	Sevilha.	Jantar e hospedagem.

4º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita da cidade, incluindo Parque de Maria Luisa, 
Praça de Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita 
artística incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

5º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda.Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

6º Dia (Domingo) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) (433 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque ao ferry para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Desembarque e continuação para Fez. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, Bab 
Bou Jeloud portão que dá acesso à Medina, ou cidade velha, um dos mais impressionantes 
em Marrocos. Sabemos que o Medersa, a universidade mais antiga do mundo, Mesquita 
Karyouine e bairro curtidores. Tarde livre.

8º Dia (Terça) FEZ-MEKNES-MarraKECH (547 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Meknes,	uma	cidade	no	coração	do	Médio	Atlas	e	rodeado	por	
40 kms de muralhas, ao Porta Bab Al Mansour, a mais bela de Marrocos. Continuamos a 
Marrakech. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Quarta) MarraKECH
Meia pensão. Visita da cidade: a irmã gêmea da Mesquita Koutoubia da Giralda, em 
Sevilha,	 os	 túmulos	 Saadian,	 Palácio	 Bahia,	 caminhamos	 através	 da	Medina,	 zocos	 e	 a	
mágica Praça Dejmaa El Fna, onde os costumes mais antigos são misturados com o zum-
bido hoje. Tarde livre.

10º Dia (Quinta) MarraKECH-CaSaBLaNCa-raBaT (330 kms)
Café da manhã e partida para Casablanca, a capital econômica e a cidade mais populosa. 
Passeio panorâmico para conhecer a Anfa, boulevard Praça Unidas e áreas residenciais. 
Visitaremos a Grande Mesquita Hassan II (por fora) somente superada pela Meca em 
tamanho e importância. Tempo livre. Continuação para Rabat. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Sexta) raBaT-TÂNGEr (249 kms)
Café da manhã. Visita da cidade, a capital do reino e residência oficial do rei. Visite o 
Palácio	Real,	desde	o	exterior,	Mausoléu	Mohamed	V	e	a	Torre	Hassan,	minarete	e	símbolo	
da cidade. Tempo livre para explorar a bela Kasbh de Oudaias. Continuação a Tanger. Tour 
de orientação pela cidade antes de chegar ao hotel. Jantar e hospedagem.

12º Dia (Sábado) TÂNGEr - MarBELLa (ferry) (145 kms)
Café da manhã. Partida para o porto e embarque de volta para a Espanha. Desembarque 
e continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella. 

13º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita do impressionante Palácio de 
Alhambra e os Jardins de Generalife. Jantar e hospedagem.

14º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem. 

15º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

(1) (2)
Em quarto duplo  ...................................................... 1.700 $ 1.830 $
Suplemento quarto single ........................................ 520 $ 680 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 85 $ 85 $
Supl. saídas Abril 11, Maio 2 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 27 (Páscoa 2018) .................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD
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Noites: Madri 3. San Sebastián 1. Bilbao 1. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

1º Dia (Sexta) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Sabado) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita panorâmica com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

3.º Dia (Domingo) MaDri-ZaraGOZa-SaN SEBaSTiaN (590 kms)
Café da manhã. Saída	rumo	a	Zaragoza.	Breve	parada	e	tempo	livre	para	visitar	a	Basílica	
de Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco para 
chegar a San Sebastian. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO (100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bilbao, capital da província de Biscaia 
(Vizcaya em espanhol). Chegada e breve visita panorâmica para admirar o edifício vanguar-
dista do Museu Guggenheim. Restante do tempo livre para passear em seu centro histórico, 
conhecer o Ensanche e saborear sua gastronomia. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-SaNTiLLaNa-COVaDONGa-OViEDO (320 kms)
Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. Continuação para a cidade de Santillana 
del Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, chega-
remos a Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para 
Oviedo. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar a Lugo. Tempo livre para 
visitar o centro antigo ou caminhar ao longo de sua muralha romana. Continuação para a 
senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita à cidade, importante centro de 
peregrinação, com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo de paisagens espetaculares: 

Isla de La Toja (Ilha da Toxa), ria de Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa Tecla 
e Valença do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para Vigo. Jantar e 
hospedagem.

9.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegaremos a Viana do Castelo, 
cidade situada entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, 
com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para o 
Porto. Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada Patrimônio Mundial, com a 
catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente -conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Jantar e hospedagem. 

11.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das Universidades mais antigas 
da Europa e berço do Fado. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

12.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre 
para visitar a Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Hospedagem. À noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música típica de 
Portugal.

13.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta bela cidade 
situada	na	foz	do	rio	Tejo:	Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	
Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

14.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre para 
conhecer sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado Patrimônio 
Mundial. Almoço livre. Continuação da viagem para Madri. Chegada e  hospedagem.  

15º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã e fim dos serviços.

Madri, Norte da Espanha e Lusitânia  
15 dias     desde  1.730 $

C-701220

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza de España P

San Sebastián Silken Amara Plaza P
Bilbao  Holiday Inn Bilbao P
Oviedo  Gran Hotel Regente P

Cidade Hotel Cat.
A Corunha Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

Novo

Datas de saída: Sextas-Feiras  (de Março 31 a Outubro 13)

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Santiago,	

Porto e Lisboa.  

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	

degustação de vinhos.

Incluindo
(1) (2)

Em quarto duplo  ...................................................... 1.730 $ 1.870 $
Suplemento quarto single ........................................ 635 $ 835 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 95 $ 95 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD
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Noites: Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 2. Fez 2. Tânger 1. Granada 1.

1º Dia (Segunda) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã. Saída ate Trujillo. Tempo livre para conhecer sua bonita e monumental 
Praça	Maior.	Continuação	até	a	fronteira	portuguesa	para	chegar	a	Lisboa.	Hospedagem. 
Pela noite visita opcional a um show de fado, música típica Português e as canções.

4º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade. Bairro Alfama, 
Torre	 de	 Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	
Cascais, Estoril.

5º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

6.º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro  medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Sevilha.	Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, 
a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. 
Tarde livre.

8.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída	 para	 a	 cidade	 de	 Córdoba	 .	 Começamos	 a	 nossa	 visita	 a	 pé	 da	

Puerta de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da 
famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

10º Dia (Quarta) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) (397 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque ao ferry para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Chegada e continuação para Fez. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Quinta) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com as 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, 
Porta Bab Bou Jeloud que dá acesso à Medina. Sabemos que o Medersa, a universidade 
mais antiga do mundo, Mesquita Karyouine e distrito curtidores. Tarde livre para desfrutar 
da Medina, onde você se perderá entre a sua magia.

12º Dia (Sexta) FEZ-MEKNES-raBaT-TÂNGEr (470 kms)
Café da manhã.	Partida	para	Meknes,	visita	panorâmica	das	cidades	imperiais	do	século	
XVII,	 localizado	no	coração	do	Médio	Atlas	e	rodeado	por	40	kms	de	muralhas,	ao	Porta	
Bab Al Mansour, a mais bela de Marrocos e entrada para a cidade velha. Continuação para 
Rabat, capital do reino e residência oficial do rei. Visite o Palácio Real, a partir do exterior, 
Mausoléu	Mohamed	 V	 e	 a	 Torre	 Hassan,	 minarete	 e	 símbolo	 da	 cidade.	 Continuação	 a	
Tanger. Jantar e hospedagem.

13º Dia (Sábado) TÂNGEr-MarBELLa (ferry) (145 kms)
Café da manhã. Saída para embarcar de volta para a Espanha. Desembarque e conti-
nuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella. 

14º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e 
hospedagem. Pela noite visita opcional ao gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

15º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. Visita da cidade e continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem. 

16º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

Madri, Portugal, Andaluzia e Marrocos
16 dias     desde  1.975 $

C-31320

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza España P

Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P

Cidade Hotel Cat.
Marbella NH Marbella P
Fez Menzeh	Zalagh P

Volubilis P
Tânger Hilton P

Solazur P
Granada Los Ángeles P

Datas de saída: Segundas-Feiras (Todo o ano)

•		Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Lisboa,	Sevilha,	

Córdoba, Fez, Rabat, Granada e Toledo.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Madri.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.

Incluindo
(1) (2)

Em quarto duplo  ...................................................... 1.975 $ 2.045 $
Suplemento quarto single ........................................ 635 $ 760 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 95 $ 95 $
Supl. saídas Abril 10, 24, Maio 1 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 19, 26 (Páscoa 2018) .......................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Novo itinerario

Preços por pessoa USD
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Cidade Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Bilbao Holiday Inn Bilbao P
Oviedo Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Novotel Porto Gaia P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P
 Puerta Toledo T
 Tryp Cibeles P
Sevilha NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

O Melhor da Espanha & Norte da Portugal
17 dias     desde  2.205 $

C-11420

Noites: Madri 3. Sevilha 2. Granada 1. Valência 1. Barcelona 2. San Sebastián 1. Bilbao 1. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 1.

Novo itinerario

1º Dia (Sábado) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3º Dia (Segunda) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita da cidade, a famosa Mesquita/Catedral 
e Bairro Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Terça) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo Parque de Maria Luisa, Praça de 
Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística 
incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

5º Dia (Quarta) SEViLHa-GraNaDa (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e 
hospedagem.

6º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lumbreras, com destino à Costa 
Mediterrânea. Chegada a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

7º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.

8º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita panorâmica da cidade incluindo Parque 
de Montjuic, monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

9º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-SaN SEBaSTiaN (575 kms)
Café da manhã.	Saída	a	Zaragoza.	Tempo	livre.	Continuação	com	destino	a	San	Sebastian.	
Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO (100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bilbao, capital da província de Biscaia 
(Vizcaya em espanhol). Chegada e breve visita panorâmica para admirar o edifício vanguar-
dista do Museu Guggenheim. Restante do tempo livre para passear em seu centro histórico, 
conhecer o Ensanche e saborear sua gastronomia. Jantar e hospedagem.

11.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-SaNTiLLaNa-COVaDONGa-OViEDO (320 kms)
Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. Continuação para a cidade de Santillana 
del Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, chega-
remos a Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para 
Oviedo. Jantar e hospedagem.

12.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar a Lugo. Tempo livre para 
visitar o centro antigo ou caminhar ao longo de sua muralha romana. Continuação para a 
senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita à cidade, importante centro de 
peregrinação, com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e  hospedagem.

14.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo de paisagens espetaculares: 
Isla de La Toja (Ilha da Toxa), ria de Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa Tecla 
e Valença do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para Vigo. Jantar e 
hospedagem.

15.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegaremos a Viana do Castelo, 
cidade situada entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, 
com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida 
como a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
a cidade do Porto, declarada Patrimônio Mundial. Faremos uma visita panorâmica que inclui 
a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, 
onde degustaremos seu mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Jantar e hospedagem.

16.º Dia (Domingo) POrTO-SaLaMaNCa-MaDri (566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tempo livre para conhecer o centro 
histórico	e	sua	célebre	Praça	Mayor.	Continuação	para	Madri.	Chegada	e	hospedagem. 

17º Dia (Segunda) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

•	Traslado	chegada	Madri.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Córdoba,	

Sevilha, Granada, Barcelona, Santiago e 
Porto. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	10	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	

de vinhos.

Incluindo

Datas de saída: Sábados (de Março 25 a Outubro 14)

(1) (2)
Em quarto duplo  ...................................................... 2.205 $ 2.350 $
Suplemento quarto single ........................................ 715 $ 920 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ............................... 105 $ 105 $
Supl. saídas Abril 8, 29 (Páscoa e Feira 2017) ......... 115 $ 115 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Cibeles.

Preços por pessoa USD
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Noites: Madri 3. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilha 2. Marbella 1. Granada 1.

1º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas.
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e 
a Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de 
Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para 
compras ou atividades pessoais.

3.º Dia (Terça) MaDri-LEÓN-OViEDO (446 kms)
Café da manhã. Saída rumo a León. Tempo livre para visi-
tar alguns dos edifícios mais emblemáticos, como a catedral 
gótica e seus magníficos vitrais, que estão entre os mais belos 
da Europa; a Basílica de Santo Isidoro e/ou a fachada do Hostal 
San Marcos, de estilo plateresco. Continuação para Oviedo. Jantar 
e hospedagem.

4.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar a Lugo. Tempo livre 
para visitar o centro antigo ou caminhar ao longo de sua muralha romana. Continuação para 
a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita à cidade, importante centro de 
peregrinação, com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo de paisagens espetaculares: 
Isla de La Toja (Ilha da Toxa), ria de Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa Tecla 
e Valença do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para Vigo. Jantar e 
hospedagem.

7.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegaremos a Viana do Castelo, ci-
dade situada entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, com 

ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos 
para Braga, conhecida como a cidade dos arcebispos, a 

terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída 
para o Porto. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cida-
de declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, 
o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para 
finalizar em uma cave local, onde degustaremos 
seu mundialmente -conhecido “vinho do Porto”. 
Restante do tempo livre. Jantar e hospedagem. 

9.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 

sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

10.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de 

peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente, 
continuação para Lisboa, capital de Portugal. Hospedagem. À noite, pas-

seio opcional para assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

11.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta bela cidade 
situada	na	foz	do	rio	Tejo:	Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	
Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

12.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre 
para conhecer sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo a Sevilha. 
Jantar e hospedagem. 

13.º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão. Na parte da manhã, visita à cidade incluindo o Parque Maria Luísa, a Praça 
de Espanha, o exterior da imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bairro de Santa Cruz. 
Possibilidade de ampliar o passeio opcionalmente visitando os Reales Alcázares (complexo 
palaciano). Tarde livre.

14.º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã.	Saída	pela	Rota	dos	Pueblos	Blancos	até	Ronda.	Tempo	 livre	nesta	bela	
cidade andaluza e continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

15.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã.	Saída	ao	 longo	da	Costa	até	Granada.	Chegada	e	visita	ao	deslumbrante	
complexo monumental da Alhambra com seus magníficos palácios Nasridas e os belos jardins 
do Generalife. Jantar e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacromonte com 
show de zambra flamenca.

16.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã e saída para a cidade imperial de Toledo, berço de civilizações e cidade das 
Três Culturas, onde, tempos atrás, cristãos, judeus e muçulmanos conviveram em paz e har-
monia. Almoço e visita pela cidade para conhecer suas ruelas estreitas e belos monumentos. 
Posteriormente, continuação para Madri. Hospedagem. 

17.º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.  

Madri, Galiza, Portugal e Andaluzia
17 dias     desde  2.020 $

C-2142000

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza España P

Oviedo Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P

Cidade Hotel Cat.
Vigo Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Angeles P

Datas de saída: Domingos (de Abril 2 a Outubro 15)

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Santiago,	

Porto, Lisboa, Sevilha, Granada e Toledo.  
•	Café	da	manhã	buffet	diário.

•	1	almoço	e	11	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	

de vinhos.

Incluindo
(1) (2)

Em quarto duplo  ...................................................... 2.020 $ 2.090 $
Suplemento quarto single ........................................ 680 $ 810 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 85 $ 85 $
Supl. saídas Abril 2, 23 (Páscoa e Feira 2017) ............... 115 $ 115 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Novo

Preços por pessoa USD



Granada

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda

Toledo

Fez

Tânger

Tarifa Marbella

Rabat

Casablanca

Marrakech

Meknes

Cáceres
Lisboa

Fátima
Trujillo

Saindo de 
M

adri

37

Espanha, Portugal
e M

arrocos

Noites: Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 4. Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Granada 1.

1º Dia (Segunda) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas.
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de 
Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para 
compras ou atividades pessoais.

3.º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã. Saída		até	Extremadura	para	chegar	a	Trujillo.	
Tempo livre para conhecer sua bonita e monumental Praça 
Maior.	Continuação	até	a	fronteira	portuguesa	para	chegar	a	Lisboa.	
Hospedagem. Pela noite visita opcional a um show de fado, música 
típica Portuguesa.

4.º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade. Bairro Alfama, Torre de 
Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais,	
Estoril.

5.º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

6.º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro  medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Sevilha.	Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, a 
Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 

Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os 
Reales Alcázares. Tarde livre.

8.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba . 
Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	de	Almodovar	
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita 
no interior da famosa Mesquita / Catedral . Resto do 
tempo livre. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa 
(322 kms)

Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 

a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

10.º Dia (Quarta) MarBELLa
Meia pensão. Dia livre. Excursões opcionais.

11.º Dia (Quinta) MarBELLa
Meia pensão. Dia livre.

12.º Dia (Sexta) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-CaSaBLaNCa (ferry) (485 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque em ferry  para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Chegada e continuação da lendária e cosmopolita Casablanca. Jantar 
e hospedagem.

13.º Dia (Sábado) CaSaBLaNCa-MarraKECH (237 kms)
Café da manhã. Visita a Casablanca, a capital econômica e a cidade mais populosa. 
Conheceremos avenida Anfa, Praça das Nações e áreas residenciais. Visitaremos  a Grande 
Mesquita Hassan II (por fora) apenas superada pela Meca em tamanho e importância. 
Continuamos a Marrakech. À tarde, visita a cidade: a irmã gêmea da Mesquita Koutoubia 
da	Giralda,	em	Sevilha,	os	túmulos	Saadian,	Palacio	Bahia,	caminhamos	através	da	Medina,	
zocos e a mágica Praça Dejmaa El Fna, onde os costumes mais antigos são misturados com 
a agitação de hoje. Jantar e hospedagem.

14.º Dia (Domingo) MarraKECH-raBaT-MEKNES-FEZ (548 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital do reino e residência oficial do rei. Visite o 

Palácio	Real,	 desde	o	 seu	exterior,	Mausoléu	Mohamed	V	e	a	Torre	Hassan,	minarete	e	
símbolo da cidade. Tempo livre. Continuação para Meknes, uma cidade rodeada por 40 
kms de muralhas com a Porta Bab Al Mansour, a mais bela do Marrocos. Chegada em Fez. 
Jantar e hospedagem.

15.º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade  com as 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, 
a Porta Bab Bou Jeloud  que dá acesso à Medina. Sabemos que o Medersa, a universidade 
mais antiga do mundo, Mesquita Karyouine e distrito curtidores. Tarde livre para desfrutar 
da Medina, onde você se perderá entre a sua magia.

16.º Dia (Terça) FEZ- TÂNGEr-MarBELLa (ferry) (536 kms)
Café da manhã. Saída para o porto, embarque no ferry com destino Costa do Sol. Jantar 
e hospedagem em Marbella. 

17.º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

18.º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. Visita da cidade e continuação a 
Madri. Hospedagem. 

19.º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

Cidade Hotel Cat.
Casablanca Farah Casablanca P

K. Basma P
Marrakech Atlas Asni P
Fez Menzeh	Zalagh P

Volubilis P
Granada Carmen P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
 Tryp Plaza España P
Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P

NovoMadri, Portugal, Andaluzia e Marrocos  
19 dias     desde  2.195 $

C-3162000

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Lisboa,	

Sevilha, Córdoba, Marrakech, Rabat, Fez, 
Granada e Toledo. 
•	Guia	acompanhante.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	12	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Madri.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.

Incluindo

Datas de saída: Segundas-Feiras (Todo o ano)

(1) (2)
Em quarto duplo  ........................................................ 2.195 $ 2.265 $
Suplemento quarto single .......................................... 750 $ 875 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ................................ 115 $ 115 $
Supl. saídas Abril 10, 24, Maio 1 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 19, 26 (Páscoa 2018) ................................... 115 $ 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD
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Noites: Madri 3. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilha 2. Marbella 2. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tanger 1. Granada 1 .

1º Dia (Quinta) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sexta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e 
a Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de 
Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para 
compras ou atividades pessoais.

3.º Dia (Sábado) MaDri-ÁViLa-SaLaMaNCa-POrTO 
(568 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Ávila, cidade castelhana cuja mu-
ralha medieval resiste ao tempo. Tempo livre para conhecer a ci-
dade murada e a parte antiga. Continuação para Salamanca, antiga 
e monumental cidade universitária. Tempo livre para passear pelo cen-
tro	histórico	e	conhecer	sua	célebre	Praça	Mayor	de	estilo	barroco.	Saída	
rumo	à	fronteira	portuguesa	até	chegar	ao	Porto.	Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada Patrimônio Mundial, com a 
catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente -conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Jantar e hospedagem. 

5.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das Universidades mais antigas 
da Europa e berço do Fado. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

6.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre para vi-
sitar a Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. Hospedagem. 
À noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

7.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta bela cidade 
situada	na	foz	do	rio	Tejo:	Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	
Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

8.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 

chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça 
Mayor e o centro antigo com seu bairro medie-

val, considerado Patrimônio Mundial. Almoço livre. 
Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo a 
Sevilha. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão. Na parte da manhã, visita à ci-
dade incluindo o Parque Maria Luísa, a Praça de 
Espanha, o exterior da imponente Catedral e a 

Giralda, e o típico Bairro de Santa Cruz. Possibilidade 
de ampliar o passeio opcionalmente visitando os 

Reales Alcázares (complexo palaciano). Tarde livre.

10.º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa 
(190 kms)

Café da manhã.	 Saída	 pela	 Rota	 dos	 Pueblos	 Blancos	 até	
Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e continuação 

para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

11.º Dia (Domingo) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) (433 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque no ferry para cruzar o Estreito de Gibraltar 
rumo a Tânger. Desembarque e continuação para Fez. Jantar e hospedagem.

12.º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita à cidade incluindo as 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, 
a porta de Bab Bou Jeloud, que dá acesso à Medina ou cidade antiga, uma das mais impres-
sionantes do Marrocos. Conheceremos a Madraça, Universidade mais antiga do mundo, 
Mesquita de Karaouine e bairro dos curtumes. Tarde livre para continuar descobrindo por 
conta própria esta cidade cheia de encantos. 

13.º Dia (Terça) FEZ-MEKNÈS-MarraKECH (547 kms)
Café da manhã. Saída	 para	 a	 cidade	 de	Meknès,	 situada	 no	 coração	 do	 Atlas	Médio	 e	
rodeada por 40 km de muralhas, com a porta Baba El Mansour, a mais bela do Marrocos. 
Continuação para Marrakech. Jantar e hospedagem.

14.º Dia (Quarta) MarraKECH
Meia pensão. Visita à cidade: a mesquita Koutoubia, irmã gêmea da Giralda de Sevilha, 

as tumbas saadinas, o Palácio Bahia. Passearemos pela medina, “souks” (mercados) e pela 
mágica praza Djemaa el Fna, onde os costumes mais antigos se misturam com a moderna 
agitação. Tarde livre.

15.º Dia (Quinta) MarraKECH-CaSaBLaNCa-raBaT (330 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital econômica e cidade mais populosa do 
país. Faremos uma visita panorâmica para conhecer o boulevard Anfa, a Praça das Nações 
Unidas e as zonas residenciais. Visitaremos a grande mesquita Hassan II (por fora), superada 
somente por Meca em importância e tamanho. Tempo livre. Continuação para Rabat. Jantar 
e hospedagem.

16.º Dia (Sexta) raBaT-TÂNGEr (249 kms)
Café da manhã. Visita à cidade, capital do reino e residência oficial do Rei. Visita à parte 
exterior	do	Palácio	Real,	ao	Mausoléu	de	Mohammed	V	e	à	Torre	Hassan,	minarete	e	símbolo	
da cidade. Tempo livre para conhecer a bela Casbá dos Udaias (ou Oudaias). Continuação para 
Tânger. Tour de orientação pela cidade, antes de chegar ao hotel. Jantar e hospedagem.

17.º Dia (Sábado) TÂNGEr-MarBELLa (ferry) (145 kms)
Café da manhã. Saída para o porto para embarcar de volta para a Espanha. Desembarque e 
continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem em Marbella. 

18.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da costa rumo a Granada. Visita ao impressionante complexo 
monumental da Alhambra com seus magníficos palácios Nasridas e o Generalife. Jantar 
e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacromonte com show de zambra 
flamenca.

19.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã e saída para Cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço e 
visita pela cidade para conhecer suas ruelas estreitas e belos monumentos. Posteriormente, 
continuação para Madri. Hospedagem. 

20.º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

Notas:
-	Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Obrigatório informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos pode ser alterado sem mudanças substanciais dos serviços.

Madri, Espanha, Portugal e Marrocos
20 dias     desde  2.460 $

C-6172000

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Tryp Plaza España P

Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilha Tryp Macarena P

Cidade Hotel Cat.
Marbella NH Marbella P
Fez  Pickalbatros Royal Mirage P

Parc Palace P
Marrakech Atlas Medina P
Rabat Farah Rabat/Rabat P
Tânger Royal Tulip City Center P
Granada  Los Ángeles P

Novo

Datas de saída: Quintas-Feiras (de Março 30 a Outubro 19)

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Porto,	

Lisboa, Sevilha, Fez, Marrakech, Rabat, 
Granada e Toledo.  

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	14	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	

de vinhos.
•	Passagen	Fast-Ferry,	ida/volta.	

Incluindo
(1) (2)

Em quarto duplo  ...................................................... 2.460 $ 2.570 $
Suplemento quarto single ........................................ 695 $ 855 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .............................. 115 $ 115 $
Supl. saídas Abril 6, 27 (Páscoa e Feira 2017) ................ 115 $ 115 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) comn Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD



Fátima
Cáceres

Lisboa

Oviedo Bilbao

Viana do Castelo
Braga

Porto
Salamanca

Santillana
Covadonga

Santiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
Lugo San

Sebastián

Granada
Marbella

Sevilha

Barcelona

Valência

Córdoba

Ronda

Trujillo Saindo de 
M

adri

39

Espanha, Portugal
e M

arrocos

Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valência 1. Barcelona 2. San Sebastián 1. Bilbao 1. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 1. Madri 2.

1.º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas, direção Estremadura, para chegar 
a Trujillo, cidade de conquistadores, onde teremos tempo livre para 
conhecer sua bela e monumental Praça Mayor. Continuação rumo 
à fronteira portuguesa para chegar a Lisboa. Hospedagem. À 
noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

2.º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita pa-
norâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: Bairro de 
Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	Tarde	livre.	
Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída para 
Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, retorno a Lisboa.

4.º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre 
para conhecer sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Posteriormente, seguiremos pela Via de la Plata, direção 
Andaluzia, para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, a 
Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 
Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. Tarde livre.

6.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída	para	a	cidade	de	Córdoba.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral. Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã.	Saída	pela	Rota	dos	Pueblos	Blancos	até	Ronda.	Tempo	 livre	nesta	bela	

cidade andaluza e continuação para a Costa del Sol. Jantar e 
hospedagem em Marbella.

8.º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã.	Saída	ao	longo	da	Costa	até	Granada.	

Chegada e visita ao deslumbrante complexo monu-
mental da Alhambra com seus magníficos palácios 
Nasridas e os belos jardins do Generalife. Jantar e 
hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do 
Sacromonte com show de zambra flamenca.

9.º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto 

Lumbreras rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar 
a Valência. Hospedagem. Restante do dia livre.

10.º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída em 

direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cidade de Barcelona. 
Hospedagem e restante do dia livre.

11.º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica para conhecer o 
parque de Montjuic com suas espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, o monumento 
a Cristóvão Colombo e o antigo bairro gótico. Tarde livre.

12.º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-SaN SEBaSTiaN (575 kms)
Café da manhã e	saída	via	Lérida	e	Zaragoza.	Tempo	livre	para	conhecer	a	Basílica	de	Nossa	
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco para chegar a 
San Sebastian. Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO (100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bilbao, capital da província de Biscaia 
(Vizcaya em espanhol). Chegada e breve visita panorâmica para admirar o edifício vanguar-
dista do Museu Guggenheim. Restante do tempo livre para passear em seu centro histórico, 
conhecer o Ensanche e saborear sua gastronomia. Jantar e hospedagem.

14.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-SaNTiLLaNa-COVaDONGa-OViEDO (320 kms)
Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. Continuação para a cidade de Santillana 
del Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, chega-
remos a Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para 
Oviedo. Jantar e hospedagem.

15.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar a Lugo. Tempo livre para 
visitar o centro antigo ou caminhar ao longo de sua muralha romana. Continuação para a 
senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

16.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita à cidade, importante centro de 
peregrinação, com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

17.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo de paisagens espetaculares: 
Isla de La Toja (Ilha da Toxa), ria de Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa Tecla 
e Valença do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para Vigo. Jantar e 
hospedagem.

18.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegaremos a Viana do Castelo, 
cidade situada entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, 
com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida 
como a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
a cidade do Porto, declarada Patrimônio Mundial. Faremos uma visita panorâmica que inclui 
a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, 
onde degustaremos seu mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Jantar e hospedagem.

19.º Dia (Domingo) POrTO-SaLaMaNCa-MaDri (562 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tempo livre para conhecer o centro 
histórico	e	sua	célebre	Praça	Mayor.	Continuação	para	Madri.	Hospedagem. 

20º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e 
a Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

21º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã. Fim dos serviços.

Espanha e Portugal com Madri
21 dias     desde  2.705 $

C-3192000

Novo

•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Sevilha,	

Córdoba, Granada, Barcelona, Santiago, 
Porto e Madri. 
•	Guia	acompanhante.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	12	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	

degustação de vinhos.

Incluindo

Datas de saída: Quartas-Feiras (de Março 22 a Outubro 4)

(1) (2)
Em quarto duplo  ........................................................ 2.705 $ 2.755 $
Suplemento quarto single .......................................... 840 $ 915 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ................................ 115 $ 115 $
Supl. saídas Abril 12, 26, Maio 3 (Páscoa e Feira 2017) . 115 $ 115 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Cidade Hotel Cat.
Bilbao  Holiday Inn Bilbao P
Oviedo   Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo  Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Novotel Porto Gaia P
Madri Florida Norte P
 Puerta Toledo T
 Tryp Plaza España P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada  Carmen P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P

Preços por pessoa USD



Fátima

Cáceres
Lisboa

Oviedo Bilbao

Viana do Castelo

Braga
Porto

Coimbra

Santillana
Covadonga

Santiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
Lugo San

Sebastián

Granada
Marbella

Sevilha

Barcelona

Valência

Córdoba

Ronda

Trujillo

Sa
in

do
 d

e 
M

ad
ri

40

Es
pa

nh
a,

 P
or

tu
ga

l
e 

M
ar

ro
co

s

Noites: Madri 2. Lisboa 4. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valência 1. Barcelona 2. San Sebastián 1. Bilbao 1. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. 
Porto 2. Coimbra 1.  

1º Dia (Segunda) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcala, Praça de Espanha, Praça de 
Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para 
compras ou atividades pessoais.

3.º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã. Saída  direção Estremadura, para chegar a 
Trujillo, cidade de conquistadores, onde teremos tempo livre para 
conhecer sua bela e monumental Praça Mayor. Continuação rumo à 
fronteira portuguesa para chegar a Lisboa. Hospedagem. À noite, pas-
seio opcional para assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

4.º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta bela cidade 
situada	na	foz	do	rio	Tejo:	Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	
Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

5.º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente, retorno a Lisboa.

6.º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre 
para conhecer sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Posteriormente, seguiremos pela Via de la Plata, direção 
Andaluzia, para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, a 
Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 
Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. Tarde livre.

8.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba . 
Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	de	Almodovar	

para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita 
no interior da famosa Mesquita / Catedral . Resto do 
tempo livre. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos 
Blancos	 até	 Ronda.	 Tempo	 livre	 nesta	 bela	 cidade	
andaluza e continuação para a Costa del Sol. Jantar 

e hospedagem em Marbella.

10.º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã.	Saída	ao	longo	da	Costa	até	Granada.	

Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumental 
da Alhambra com seus magníficos palácios Nasridas e os be-

los jardins do Generalife. Jantar e hospedagem. À noite, visita 
opcional às grutas do Sacromonte com show de zambra flamenca.

11.º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lumbreras rumo à Costa do Mediterrâneo 
para chegar a Valência. Hospedagem. Restante do dia livre.

12.º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída em direção à Catalunha para chegar 
à cosmopolita cidade de Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.

13.º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica para conhecer o 
parque de Montjuic com suas espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, o monumento 
a Cristóvão Colombo e o antigo bairro gótico. Tarde livre.

14.º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-SaN SEBaSTiaN (575 kms)
Café da manhã	e	saída	via	Lérida	e	Zaragoza.	Tempo	livre	para	conhecer	a	Basílica	de	Nossa	
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco para chegar a 
San Sebastian. Jantar e hospedagem.

15.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO (100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bilbao, capital da província de Biscaia 
(Vizcaya em espanhol). Chegada e breve visita panorâmica para admirar o edifício vanguar-
dista do Museu Guggenheim. Restante do tempo livre para passear em seu centro histórico, 
conhecer o Ensanche e saborear sua gastronomia. Jantar e hospedagem.

16.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-SaNTiLLaNa-COVaDONGa-OViEDO (320 kms)
Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. Continuação para a cidade de Santillana 
del Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, chega-
remos a Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para 
Oviedo. Jantar e hospedagem.

17.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar a Lugo. Tempo livre para 
visitar o centro antigo ou caminhar ao longo de sua muralha romana. Continuação para a 
senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

18.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita à cidade, importante centro de 
peregrinação, com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e  hospedagem.

19.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo de paisagens espetaculares: Isla 
de La Toja (Ilha da Toxa), ria de Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa Tecla e Valença 
do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para Vigo. Jantar e hospedagem.

20.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegaremos a Viana do Castelo, 
cidade situada entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, 
com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para o 
Porto. Jantar e hospedagem.

21.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada Patrimônio Mundial, com a 
catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente -conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Jantar e hospedagem. 

22.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das Universidades mais antigas 
da Europa e berço do Fado. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

23.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre 
para visitar a Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Hospedagem.  

24º Dia (Quarta) LiSBOa  
Café da manhã. Fim dos serviços.

Cidade Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Bilbao  Holiday Inn Bilbao P
Oviedo   Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo  Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
 Tryp Plaza España P
Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Madri e Península Ibérica  
24 dias     desde  2.780 $

C-3212000

Novo

•	Traslado	chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Lisboa,	

Sevilha, Córdoba, Granada, Barcelona, 
Santiago e Porto. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	14	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	

de vinhos.

Incluindo

Datas de saída: Segundas-Feiras (de Março 20 a Outubro 2)

(1) (2)
Em quarto duplo  ........................................................ 2.780 $ 2.830 $
Suplemento quarto single .......................................... 915 $ 990 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ................................ 105 $ 105 $
Supl. saídas Abril 10, 24, Maio 1
(Páscoa e Feira 2017) ................................................... 115 $ 115 $
(1) com Florida Norte ou Puerta Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

Preços por pessoa USD
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1.º Dia (Sexta) MaDri
Chegada ao hotel por conta do cliente. Hospedagem. Restante do tempo livre.
2.º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (588 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Estremadura em direção 
a Cáceres, com tempo livre para conhecer o centro antigo e seu 
bairro medieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço li-
vre. Posteriormente, seguiremos pela Via de la Plata, direção 
Andaluzia, para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
3.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo 
o Parque de Maria Luisa, a Praça de Espanha, o exterior da 
imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 
Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os 
Reales Alcázares. Tarde livre.
4.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba . Começamos 
a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	de	Almodovar	para	chegar	ao	Bairro	
Judeu e continuar com a visita no interior da famosa Mesquita / 
Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã.	 Saída	 pela	 Rota	 dos	 Pueblos	 Blancos	 até	 Ronda.	 Tempo	
livre nesta bela cidade andaluza e continuação para a Costa del Sol. Jantar e 
 hospedagem em Marbella.
6.º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã.	Saída	ao	 longo	da	Costa	até	Granada.	Chegada	e	visita	ao	deslumbrante	
complexo monumental da Alhambra com seus magníficos palácios Nasridas e os belos jardins 
do Generalife. Jantar e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacromonte com 
show de zambra flamenca.
7.º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lumbreras rumo à Costa do Mediterrâneo 
para chegar a Valência. Hospedagem. Restante do dia livre.

8.º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída em direção à Catalunha para chegar 
à cosmopolita cidade de Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.

9.º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica para conhecer o 
parque de Montjuic com suas espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, o monumento 
a Cristóvão Colombo e o antigo bairro gótico. Tarde livre.

10.º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-SaN SEBaSTiaN 
(575 kms)

Café da manhã	e	saída	via	Lérida	e	Zaragoza.	Tempo	livre	para	
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da 

Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco para chegar 
a San Sebastian. Jantar e  hospedagem.

11.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO 
100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para 
Bilbao, capital da província de Biscaia (Vizcaya 
em espanhol). Chegada e breve visita panorâmica 
para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Restante do tempo livre para passear 
em seu centro histórico, conhecer o Ensanche e 

saborear sua gastronomia. Jantar e hospedagem.

12.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-
SaNTiLLaNa-COVaDONGa-OViEDO (320 kms)

Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. 
Continuação para a cidade de Santillana del Mar, considerada 

Monumento Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, 
chegaremos a Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o 

Santuário. Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar a Lugo. Tempo livre para 
visitar o centro antigo ou caminhar ao longo de sua muralha romana. Continuação para a 
senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

14.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita à cidade, importante centro de 
peregrinação, com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

15.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo de paisagens espetaculares: 
Isla de La Toja (Ilha da Toxa), ria de Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa Tecla 
e Valença do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para Vigo. Jantar e 
hospedagem.

16.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegaremos a Viana do Castelo, 
cidade situada entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, 
com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para o 
Porto. Jantar e hospedagem.

17.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada Patrimônio Mundial, com a 
catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente -conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Jantar e hospedagem. 

18.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms) 
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das Universidades mais antigas 
da Europa e berço do Fado. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

19.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms) 
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre 
para visitar a Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Hospedagem. À noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música típica de 
Portugal.

20.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta bela cidade 
situada	na	foz	do	rio	Tejo:	Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	
Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

21.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms) 
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre 
para conhecer sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Continuação da viagem para Madri. Hospedagem.

22.º Dia (Sexta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Hoje você pode optar entre uma visita panorâmica pela ci-
dade ou uma excursão de meio dia para Toledo. Restante do tempo livre. Você pode prolongar 
sua estadia em Madri ou continuar a viagem como preferir.

23.º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-CÓrDOBa (588 kms) 
Café da manhã. União com o 2º dia do itinerário.

Rotativo Ibérico   
Estadia mínima 4 noites     de 5  a  23 dias    desde  690 $

C-6232

Novo

A forma mais fácil de conhecer a Espanha e Portugal!
Você pode contratar o trecho que quiser ou o itinerário completo! 

•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Sevilha,	

Córdoba, Granada, Barcelona, Santiago, 
Porto, Lisboa, Madri o Toledo.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	14	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	

de vinhos.

Incluindo

Datas de saída: Rotativo (de Março 17 a Outubro 6)

Cidade Hotel Cat.
Bilbao  Holiday Inn Bilbao P
Oviedo   Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo  Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Plaza de España P

Tryp Cibeles P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba  Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada  Carmen P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P

5 dias
(4 noites)

Dia adicional 
(preço por noite)

Itinerario Completo 
23 dias (22 noites)Trecho mínimo de utilização, começando na cidade que você preferir:

Em quarto duplo  ............................................................................. 690 $ 138 $ 2.875 $
Suplemento quarto single ................................................................ 230 $ 46 $ 955 $
Supl. saídas Abril 15, 16, 30, Maio 6, 7 (Páscoa e Feira 2017) ...... 115 $ — —
Supl. saídas Abril 14, 28, Maio 5 (Páscoa e Feira 2017) ................ — — 115 $

Preços por pessoa USD
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Noites: Barcelona 2. San Sebastián 1. Bilbao 1. Oviedo 1. Madri 1. Noites: Barcelona 2. Madri 2. Sevilha 2. Granada 1.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Barcelona & O Cantábrico Barcelona e AndaluziaC-74200 C-74201

1º Dia (Sexta) BarCELONa 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã  visita panorâmica 
para descobrir suas amplas avenidas e seus monumentos e edifícios 
artísticos: Parque de Montjuic, com vistas espetaculares sobre a 
cidade e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão Colombo, e 
o antigo bairro gótico. Tarde livre para atividades pessoais. 

3º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-SaN SEBaSTiaN 
(575 kms)
Café da manhã.	Saída	 	com	destino	a	Zaragoza.	Breve	parada	e	
tempo livre. Continuação a San Sebastian. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO (100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bilbao, capital 
da província de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
visita panorâmica para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Restante do tempo livre para passear em seu centro 
histórico, conhecer o Ensanche e saborear sua gastronomia. Jantar 
e hospedagem.

5.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-SaNTiLLaNa-
COVaDONGa-OViEDO (320 kms)
Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. Continuação 
para a cidade de Santillana del Mar, considerada Monumento 
Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, chegaremos a 
Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Quarta) OViEDO-SaLaMaNCa-MaDri (526 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tempo 
livre	para	conhecer	o	centro	histórico	e	sua	célebre	Praça	Mayor.	
Continuação para Madri. Hospedagem. 

1º Dia (Sexta) BarCELONa 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã  visita panorâmi-
ca  para descobrir suas amplas avenidas e seus monumentos e 
edifícios artísticos: Parque de Montjuic, com vistas espetaculares 
sobre a cidade e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão 
Colombo, e o antigo bairro gótico. Tarde livre para atividades 
pessoais. 

3º Dia (D omingo) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 via	 Lérida	 e	 Zaragoza.	 Tempo	 livre.	
Continuação com destino a Madri. Chegada e hospedagem. 

4º Dia (Segunda) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita da cidade, a 
famosa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente conti-
nuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Terça) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça de Espanha e Bairro de Santa Cruz. 
Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística incluin-
do os Reales Alcazares. Tarde livre.

6º Dia (Quarta) SEViLHa-GraNaDa (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impres-
sionante Palácio de Alhambra e aos Jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

7º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de Toledo, 
berço de civilizações. Almoço. Visita da cidade para conhecer 
suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a Madri. 
Hospedagem.

8º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

7.º Dia (Quinta) MaDri  
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a 
sua estadia com noites extras. 

7  dias     desde  910 $ 8 dias     desde  1.125 $

•	Traslado	chegada	Barcelona.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Visita	com	guia	local	em		Barcelona.	
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Barcelona	e	Madri.

Incluindo
•	Traslado	chegada	Barcelona.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Visita	com	guia	local	em		Barcelona,	Córdoba,	Sevilha,	

Granada e Toledo.
•	1	almoço	e	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Barcelona	e	Madri.

Incluindo

Novo itinerario
Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Bilbao Holiday Inn Bilbao P
Oviedo Gran Hotel Regente P
Madri Tryp Plaza de España P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
Madri Emperador P
Sevilha NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P
Madri Tryp Plaza de España P

Datas de saída: Sextas-Feiras (de Março 31 a Outubro 20) Datas de saída: Sextas-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ........................................................... 910 $
Suplemento quarto single ............................................. 455 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ................................... 35 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  .............................................................. 1.125 $
Suplemento quarto single ................................................ 515 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ...................................... 35 $
Supl. saídas Abril 7, 28 (Páscoa e Feira 2017)
e Março 23 (Páscoa 2018) .......................................... 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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1º Dia (Sexta) BarCELONa
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica para descobrir suas amplas 
avenidas e seus monumentos e edifícios artísticos: Parque de Montjuic, com vistas espeta-

culares sobre a cidade e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão Colombo, e o antigo 
bairro gótico. Tarde livre para atividades pessoais. 

3º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 via	 Lérida	 e	 Zaragoza.	 Tempo	 livre.	 Continuação	 com	 destino	 a	
Madri. Chegada e hospedagem. 

4º Dia (Segunda) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita da cidade, a famosa Mesquita/
Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Terça) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo Parque de Maria Luisa, Praça 
de Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita artís-
tica incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

6º Dia (Quarta) SEViLHa-GraNaDa (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

7º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lumbreras, com destino à Costa 
Mediterrânea. Chegada a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

8º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.

9º Dia (Sábado) BarCELONa
Café da manhã e fim dos serviços. 

Barcelona, Andaluzia & Levante
9 dias     desde  1.210 $

C-76201

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Madri Emperador P

Sevilha NH Viapol P

Cidade Hotel Cat.

Granada Abades Nevada Palace P

Valência Silken Puerta Valencia P

•	Traslado	chegada	Barcelona.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Barcelona,	

Córdoba, Sevilha e Granada.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Barcelona e Madri.

Incluindo

Datas de saída: Sextas-Feiras (Todo o ano)

Em quarto duplo  .............................................................. 1.210 $
Suplemento quarto single ................................................ 465 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out. ....................................... 50 $
Supl. saídas Abril 7, 28 (Páscoa e Feira  2017)
e Março 23 (Páscoa 2018) .......................................... 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Preços por pessoa USD
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Oviedo Bilbao

Viana do Castelo
Braga

Porto
Salamanca

Santillana
Covadonga

Santiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
Lugo San

Sebastián

Barcelona

Noites: Barcelona 2. San Sebastián 1. Bilbao 1. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 1. Madri 1.

1º Dia (Sexta) BarCELONa 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita panorâmica para descobrir suas amplas 
avenidas e seus monumentos e edifícios artísticos: Parque de Montjuic, com vistas espeta-
culares sobre a cidade e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão Colombo, e o antigo 
bairro gótico. Tarde livre para atividades pessoais. 

3º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-SaN SEBaSTiaN (575 kms)
Café da manhã.	Saída	com	destino	a	Zaragoza.	Breve	parada	e	tempo	livre.	Continuação	a	
San Sebastian. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Segunda) SaN SEBaSTiaN-BiLBaO (100 kms)
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bilbao, capital da província de Biscaia 
(Vizcaya em espanhol). Chegada e breve visita panorâmica para admirar o edifício vanguar-
dista do Museu Guggenheim. Restante do tempo livre para passear em seu centro histórico, 
conhecer o Ensanche e saborear sua gastronomia. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Terça) BiLBaO-SaNTaNDEr-SaNTiLLaNa-COVaDONGa-OViEDO (320 kms) 
Café da manhã. Saída para Santander, tempo livre. Continuação para a cidade de Santillana 
del Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de belas paisagens, chega-
remos a Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para 
Oviedo. Jantar e hospedagem. 

6.º Dia (Quarta) OViEDO-LUGO-a COrUNHa (347 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia para chegar a Lugo. Tempo livre para 
visitar o centro antigo ou caminhar ao longo de sua muralha romana. Continuação para a 
senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Quinta) a COrUNHa-SaNTiaGO DE COMPOSTELa (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita à cidade, importante centro de 
peregrinação, com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e  hospedagem.

8.º Dia (Sexta) SaNTiaGO-riaS BaiXaS-ViGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao longo de paisagens espetaculares: Isla 
de La Toja (Ilha da Toxa), ria de Arousa e Pontevedra. Excursão opcional a Santa Tecla e Valença 
do Minho, cruzando a fronteira portuguesa. Continuação para Vigo. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Sábado) ViGO-ViaNa DO CaSTELO-BraGa-POrTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegaremos a Viana do Castelo, 
cidade situada entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, 
com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida 
como a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
a cidade do Porto, declarada Patrimônio Mundial. Faremos uma visita panorâmica que inclui 
a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, 
onde degustaremos seu mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Domingo) POrTO-SaLaMaNCa-MaDri (562 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tempo livre para conhecer o centro 
histórico	e	sua	célebre	Praça	Mayor.	Continuação	para	Madri.	Hospedagem. 

11º Dia (Segunda ) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Barcelona, Norte da Espanha & Portugal    
11 dias     desde  1.430 $

C-782011

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Bilbao Holiday Inn Bilbao P
Oviedo Gran Hotel Regente P
A Corunha Tryp Coruña P

Cidade Hotel Cat.
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Tryp Galeones P

Hesperia Vigo P
Porto Novotel Porto Gaia P
Madri Emperador P

•	Traslado	chegada	Barcelona.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Barcelona,	

Santiago e Porto. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	7	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	

exceto Barcelona e Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	

de vinhos.

Incluindo

Novo itinerario

Datas de saída: Sextas-Feiras (de Março 31 a Outubro 20)

Em quarto duplo  .............................................................. 1.430 $
Suplemento quarto single ................................................ 595 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ...................................... 70 $

Preços por pessoa USD
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Fez
Rabat

Meknes

Tânger

Tarifa Costa do Sol

Noites: Marbella 2. Fez 2. Tânger 1. Noites: Marbella 2. Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Costa do Sol - Marrocos Flash Costa do Sol - Marrocos ExpressC-34002 C-55002

1º Dia (Terça) MarBELLa 
Chegada ao aeroporto de Málaga.  Assistência e traslado ao hotel 
em Marbella. Jantar e hospedagem. Resto de tempo livre. 

2º Dia (Quarta) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) 
(433 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque ao ferry para atra-
vessar o Estreito de Gibraltar a Tânger. Chegada e continuação 
para Fez. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Quinta) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com as 7 portas do Palácio Real, 
o bairro judeu ou Mellah, Porta Bab Bou Jeloud que dá acesso à 
Medina. Sabemos que o Medersa, a universidade mais antiga do 
mundo, Mesquita Karyouine e distrito curtidores. Tarde livre para 
desfrutar da Medina, onde você se perderá entre a sua magia.

4º Dia (Sexta) FEZ-MEKNES-raBaT-TÂNGEr (470 kms)
Café da manhã. Partida para Meknes, visita panorâmica das 
cidades	imperiais	do	século	XVII,	localizado	no	coração	do	Médio	
Atlas e rodeado por 40 kms de muralhas, ao Porta  Bab Al 
Mansour, a mais bela de Marrocos e entrada para a cidade velha. 
Continuação para Rabat, capital do reino e residência oficial do 
rei.	Visite	o	Palácio	Real,	a	partir	do	exterior,	Mausoléu	Mohamed	
V e a Torre Hassan, minarete e símbolo da cidade. Tempo livre. 
Continuação a Tanger. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Sábado) TÂNGEr-MarBELLa (ferry) (143 kms)
Café da manhã. Saída para embarcar de volta para a Espanha. 
Desembarque e continuação a Costa do Sol. Jantar e hospeda-
gem em Marbella.

1º Dia (Quinta) MarBELLa 
Chegada ao aeroporto de Málaga. Assistência e traslado ao hotel 
em Marbella. Jantar e hospedagem. Resto de tempo livre. 

2º Dia (Sexta) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-CaSaBLaNCa 
(ferry) (485 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque em ferry pa-
ra atravessar o Estreito de Gibraltar a Tânger. Chegada e 
continuação da lendária e cosmopolita Casablanca. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia (Sábado) CaSaBLaNCa-MarraKECH (237 kms)
Café da manhã. Visita a Casablanca, a capital econômica e a cida-
de mais populosa. Conheceremos avenida Anfa, Praça das Nações 
e áreas residenciais. Visitaremos a Grande Mesquita Hassan II 
(por fora) apenas superada pela Meca em tamanho e importân-
cia. Continuamos a Marrakech. À tarde, visita a cidade: a irmã 
gêmea da Mesquita Koutoubia da Giralda, em Sevilha, os túmulos 
Saadian,	Palacio	Bahia,	caminhamos	através	da	Medina,	zocos	e	
a mágica Praça Dejmaa El Fna, onde os costumes mais antigos 
são misturados com a agitação de hoje. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Domingo) MarraKECH-raBaT-MEKNES-FEZ (548 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital do reino e residência 
oficial	do	rei.	Visite	o	Palácio	Real,	desde	o	seu	exterior,	Mausoléu	
Mohamed V e a Torre Hassan, minarete e símbolo da cidade. 
Tempo livre. Continuação para Meknes, uma cidade rodeada por 
40 kms de muralhas com a Porta Bab Al Mansour, a mais bela do 
Marrocos. Chegada em Fez. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com as 7 portas do Palácio Real, o 
bairro judeu ou Mellah, a Porta Bab Bou Jeloud  que dá acesso à 
Medina. Sabemos que o Medersa, a universidade mais antiga do 
mundo, Mesquita Karyouine e distrito curtidores. Tarde livre para 
desfrutar da Medina, onde você se perderá entre a sua magia.

6º Dia (Terça) FEZ- TÂNGEr-MarBELLa (ferry) (433 kms)
Café da manhã. Saída para o porto, embarque no ferry com des-
tino Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella. 

7º Dia (Quarta) MarBELLa
Café da manhã. Fim dos serviços.

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas 

respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente 

os serviços.

6º Dia (Domingo) MarBELLa
Café da manhã. Fim dos serviços.

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas 

respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente 

os serviços.

6  dias     desde  805 $ 7 dias     desde  760 $

•	Traslado	chegada	Marbella.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.
•	Ônibus	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em		Fez	e	Rabat.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	5		jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Marbella.

Incluindo

•	Traslado	chegada	Marbella.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.
•	Ônibus	com	WI-FI	gratuito.	
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Marrakech,	Rabat	e	Fez.		
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	6	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Marbella.

Incluindo

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Marbella NH Marbella P
Fez Menzeh	Zalagh P

Sofia P
Tânger Atlas Les Almohades P

Atlas Rif & SPA P

Hotéis previstos
Cidade Hotel «T» Hotel «P»
Marbella NH Marbella NH Marbella
Casablanca K. Basma Farah Casablanca 

K. Basma 
Marrakech Almas Atlas Asni
Fez Menzeh	Zalagh Menzeh	Zalagh

Volubilis Volubilis

Datas de saída: Terças-Feiras (Todo o ano) Datas de saída: Quintas-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD
«T» «P»

Em quarto duplo  .......................... 760 $ 875 $
Suplemento quarto single ............ 250 $ 320 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out. e 
Dez 22 e 29 (Natale)  ................... 35 $ 50 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  .............................................................. 805 $
Suplemento quarto single ................................................ 275 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out. ....................................... 35 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Fez

Tânger

Tarifa Costa do Sol

Rabat

Casablanca

Marrakech

Meknes

Noites: Marbella 2. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tânger 1.

1º Dia (Sábado) MarBELLa 
Chegada ao aeroporto de Málaga.  Assistência e traslado ao hotel em Marbella. Jantar e 
hospedagem. Resto de tempo livre. 

2º Dia (Domingo) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) (433 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque ao ferry para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Desembarque e continuação para Fez. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, Bab 
Bou Jeloud portão que dá acesso à Medina, ou cidade velha, um dos mais impressionantes 
em Marrocos. Sabemos que o Medersa, a universidade mais antiga do mundo, Mesquita 
Karyouine e bairro curtidores. Tarde livre para continuar e descobrir por conta própria 
nesta cidade cheia de charme.

4º Dia (Terça) FEZ-MEKNES-MarraKECH (547 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Meknes,	uma	cidade	no	coração	do	Médio	Atlas	e	rodeado	por	

40 kms de muralhas, ao Porta Bab Al Mansour, a mais bela de Marrocos. Continuamos a 
Marrakech. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) MarraKECH
Meia pensão. Visita da cidade: a irmã gêmea da Mesquita Koutoubia da Giralda, em 
Sevilha,	 os	 túmulos	 Saadian,	 Palácio	 Bahia,	 caminhamos	 através	 da	Medina,	 zocos	 e	 a	
mágica Praça Dejmaa El Fna, onde os costumes mais antigos são misturados com o zum-
bido hoje. Tarde livre.

6º Dia (Quinta) MarraKECH-CaSaBLaNCa-raBaT (330 kms)
Café da manhã e partida para Casablanca, a capital econômica e a cidade mais populosa. 
Passeio panorâmico para conhecer a Anfa, boulevard Praça Unidas e áreas residenciais. 
Visitaremos a Grande Mesquita Hassan II (por fora) somente superada pela Meca em 
tamanho e importância. Tempo livre. Continuação para Rabat. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sexta) raBaT-TÂNGEr (249 kms)
Café da manhã. Visita da cidade, a capital do reino e residência oficial do rei. Visite o 
Palácio	Real,	desde	o	exterior,	Mausoléu	Mohamed	V	e	a	Torre	Hassan,	minarete	e	sím-
bolo da cidade. Tempo livre para explorar a bela Kasbh de Oudaias. Continuação a Tanger. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Sábado) TÂNGEr -MarBELLa (ferry) (145 kms)
Café da manhã. Partida para o porto e embarque de volta para a Espanha. Desembarque 
e continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella. 

9º Dia (Domingo) MarBELLa
Café da manhã. Fim dos serviços. 

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

Costa do Sol - Marrocos Cidades Imperiais
9 dias     desde  940 $

C-77002

•	Traslado	chegada	Marbella.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.
•	Ônibus	com	WI-FI	gratuito.	
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Fez,	

Marrakech e Rabat.   

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	8	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	
nos	hotéis,	exceto	Marbella.

Incluindo
«T» «P»

Em quarto duplo  ............................................... 940 $ 1.090 $
Suplemento quarto single ................................. 310 $ 355 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out e  
Dez 23 e 30 (Natale)  ........................................ 50 $ 60 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Hotéis previstos
Cidade Hotel «T» Hotel «P»
Marbella NH Marbella NH Marbella
Fez Menzeh	Zalagh Pick Albatros Royal Mirage

Sofía Zalagh	Parc	Palace
Marrakech Atlas Asni Atlas Medina & SPA

Golden Tulip Royal Mirage

Cidade Hotel «T» Hotel «P»
Rabat Farah Rabat  Farah Rabat  

Helnan Chellah Rabat 
Tanger Atlas Les Almohades Royal Tulip City Center

Atlas Rif & Spa Atlas Rif & Spa

Datas de saída: Sábados (Todo o ano) Preços por pessoa USD
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Toledo

CáceresLisboa

Fátima

Madri

Granada

Cáceres
Lisboa

Madri

Sevilha

Ronda
Marbella

Toledo

Noites: Lisboa 2. Sevilha 2. Marbella 1. Granada 1. Madri 1. Noites: Lisboa 3. Madri 4.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Lisboa, Andaluzia e Madri     Lisboa e MadriC-452000 C-34203

1.º Dia (Terça) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Resto do dia livre.

2.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: 
Bairro Alfama, Torre de Belem, Mosteiro dos Jerônimos, etc. 
Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã. Saída	de	Lisboa	até	a	fronteira	espanhola	para	
chegar	até	Cáceres.	Tempo	 livre	para	conhecer	sua	Praça	Maior	
e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Sevilha.	
Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Sexta) SEViLHa 
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça de Espanha e Bairro de Santa Cruz. 
Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística incluin-
do os Reales Alcazares. Tarde livre.

5.º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com 
destino Ronda. Tempo livre. Continuação a Costa do Sol. Jantar e 
hospedagem em Marbella.

6.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impres-
sionante conjunto monumental da Alhambra com seus belos palá-
cios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo 
zambra flamenca.

1º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Resto de dia livre.

2º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: 
Bairro	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerônimos,	etc.	Tarde	
livre. Excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a 
Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre para visitar 
a Basílica. Retorno a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	 fronteira	espanhola	para	chegar	até	
Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Maior e o bairro 
medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente	 continuação	 da	 viagem	 até	 Madri.	 Chegada	 e 
hospedagem. 

5º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâ-
mica com um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e 
edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta 
de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

6º Dia (Segunda) MaDri-TOLEDO-MaDri (140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída para a 
cidade imperial de Toledo para visitar seu conjunto histórico-artísti-
co considerado Monumento Nacional e Patrimônio da Humanidade. 
Visitaremos	 o	 antigo	 bairro	 judeu,	 a	 Igreja	 de	 São	 Tomé,	 com	 a	
obra-prima de El Greco: “O Enterro do Conde de Orgaz”, o mosteiro 
de São João dos Reis e a Sinagoga de Santa Maria La Blanca. 
Retorno para Madri e resto do tempo livre para desfrutar desta 
cosmopolita cidade cheia de encanto.

7º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais 

e continuar descobrindo os importantes monumentos desta cidade 
cosmopolita. Recomendamos uma excursão opcional a cidade de 
Ávila, Segovia, Escorial…

8º Dia (Quarta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a 
sua estadia com noites extras.

Notas:
- Durante sua estância em Madri não terá guia turístico. A visita em Madri 

se realizará em tour regular.
-	 Você	 também	 pode	 realizar	 os	mesmos	 serviços	 começando	 em	Madri	

aos sábados, viajar a Lisboa em nosso ônibus na próxima quarta-feira, e 
terminando em Lisboa no sábado. 

- O preço e os serviços não variam.

7.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, 
berço de civilizações. Almoço. Visita da cidade para conhecer 
suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a Madri. 
Hospedagem. 

8.º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

8  dias     desde  885 $ 8 dias     desde  770 $

•	Traslado	chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,		Sevilha,	Granada	e	Toledo.			
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	4	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

•	Traslado	chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa	e	Madri.		
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P
Madri Florida Norte/Puerta Toledo P/T

Novo

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Florida Norte P

Datas de saída: Terças-Feiras (de Abril 4 a Outubro 24) Datas de saída: Quartas-Feiras (Todo o ano)

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................................ 885 $
Suplemento quarto single .............................................. 340 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................... 35 $
Supl. saídas Abril 11, Maio 2 (Páscoa e Feira 2017) ........... 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ....................................................... 770 $
Suplemento quarto single ......................................... 375 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  ............................... 30 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Granada

Cáceres
Lisboa

Madri

Trujillo

Sevilha

Ronda
Marbella

Toledo

Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Marbella 1. Granada 1. Madri 2.

1.º Dia (Terça) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
do dia livre.

2.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre de 
Belem, Mosteiro dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, Cascais, 
Estoril.

3.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã. Saída	 de	 Lisboa	 até	 a	 fronteira	 espanhola	 para	 chegar	 até	 Cáceres.	
Tempo livre para conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio 
da	Humanidade.	Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Sevilha.	Jantar 
e hospedagem.

4.º Dia (Sexta) SEViLHa 
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo Parque de Maria Luisa, Praça 

de Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita artís-
tica incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

5.º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

6.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

7.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a 
Madri. Hospedagem.

8.º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real… Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

9.º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã. Saída	as	8:00	hrs	até	Extremadura	para	chegar	a	Trujillo,	onde	teremos	
tempo	livre	para	conhecer	sua	bonita	e	monumental	Praça	Maior.	Continuação	até	a	fron-
teira portuguesa para  chegar a Lisboa. Hospedagem. 

10.º Dia (Quinta) LiSBOa 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Nota: Durante sua estância em Madri não terá guia turistico. A visita em Madri se realizará 
em tour regular.

Lisboa, Andaluzia e Madri
10 dias     desde  1.070 $

C-472000

Novo

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P

Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Lisboa Lutecia P

•	Traslado	chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Sevilha,	

Granada, Toledo e Madri.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	4	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

Datas de saída: Terças-Feiras (de Abril 4 a Outubro 24)

Em quarto duplo  ............................................................ 1.070 $
Suplemento quarto single .............................................. 400 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................... 35 $
Supl. saídas Abril 11, Maio 2 (Páscoa e Feira 2017) ..... 115 $

Preços por pessoa USD
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Cáceres

Toledo

Lisboa

Fátima

Granada

Córdoba

Sevilha

Ronda
Marbella

Madri

Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Madri 1.

1º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
de dia livre.

2º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre de 
Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais,	
Estoril.

3º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	Saída	para	chegar	até	Cáceres	com	tempo	livre	para	caminhar	pelo	bairro	

antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela 
Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, 
a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. 
Tarde livre.

6.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída	 para	 a	 cidade	 de	 Córdoba	 .	 Começamos	 a	 nossa	 visita	 a	 pé	 da	
Puerta de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da 
famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

8º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem.

9º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem. 

10º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços.

Lisboa, Andaluzia e Madri
10 dias     desde  1.070 $

C-39203

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P

Cidade Hotel Cat.
Granada Carmen P
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T

•	Traslado	chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Sevilha,	

Córdoba, Granada e Toledo.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

Datas de saída: Quartas-Feiras (Todo o ano)

Em quarto duplo  ............................................................ 1.070 $
Suplemento quarto single .............................................. 420 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................... 50 $
Supl. saídas Abril 12, 26, Maio 3 (Páscoa e Feira 2017) ....
e Março 21, 28 (Páscoa 2018) .......................................... 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Novo itinerario

Preços por pessoa USD
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Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valência 1. Barcelona 2. Madri 1.

1º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
de dia livre.

2º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre de 
Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais,	
Estoril.

3º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	frontera	espa	nhola	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	livre	para	
caminhar pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço 
livre. Após saída pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, 
a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. 
Tarde livre.

6.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída	 para	 a	 cidade	 de	 Córdoba	 .	 Começamos	 a	 nossa	 visita	 a	 pé	 da	
Puerta de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da 
famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

8º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem.

9º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lumbreras, com destino à Costa 
Mediterrânea. Chegada a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

10º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a Barcelona. Chegada e hospedagem. 
Tempo livre.

11º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita panorâmica da cidade incluindo Parque 
de Montjuic, monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

12º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 via	 Lérida	 e	 Zaragoza.	 Tempo	 livre.	 Continuação	 com	 destino	 a	
Madrid. Chegada e hospedagem.

13º Dia (Segunda) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia com noites 
extras.

Lisboa, Andaluzia e Costa do Mediterrâneo
13 dias     desde  1.555 $

C-311203

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Sevilha NH Viapol P

Córdoba Hesperia Córdoba P

Marbella NH Marbella P

Cidade Hotel Cat.

Granada Carmen P

Valência Silken Puerta Valencia P

Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Madri Emperador P

•	Traslado	chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Sevilha,	

Córdoba, Granada e Barcelona.

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.

Incluindo

Datas de saída: Quartas-Feiras (Todo o ano)

Em quarto duplo  ............................................................ 1.555 $
Suplemento quarto single .............................................. 520 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................... 100 $
Supl. saídas Abril 12, 26, Maio 3 (Páscoa e Feira 2017) ....
e Março 21, 28 (Páscoa 2018) .......................................... 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Novo itinerario

Preços por pessoa USD
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Noites: Lisboa 2. Sevilha 2. Marbella 2. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tânger 1. Granada 1. Madri 1.

1.º Dia (Terça) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
do dia livre.

2.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre de 
Belem, Mosteiro dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	Saída	de	Lisboa	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	livre	pa-
ra caminhar pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço 
livre. Após saída pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo Parque de Maria Luisa, Praça 
de Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita artis-
tica incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

5.º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

6.º Dia (Domingo) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) (433 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque ao ferry para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Desembarque e continuação para Fez. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, Bab 
Bou Jeloud portão que dá acesso à Medina, ou cidade velha, um dos mais impressionantes 
em Marrocos. Sabemos que o Medersa, a universidade mais antiga do mundo, Mesquita 
Karyouine e bairro curtidores. Tarde livre para continuar e descobrir por conta própria 
nesta cidade cheia de charme.

8.º Dia (Terça) FEZ-MEKNES-MarraKECH (547 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Meknes,	uma	cidade	no	coração	do	Médio	Atlas	e	rodeado	por	

40 kms de muralhas, ao Porta Bab Al Mansour, a mais bela de Marrocos. Continuamos a 
Marrakech. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Quarta) MarraKECH
Meia pensão. Visita da cidade: a irmã gêmea da Mesquita Koutoubia da Giralda, em 
Sevilha,	 os	 túmulos	 Saadian,	 Palácio	 Bahia,	 caminhamos	 através	 da	Medina,	 zocos	 e	 a	
mágica Praça Dejmaa El Fna, onde os costumes mais antigos são misturados com o zum-
bido hoje. Tarde livre.

10.º Dia (Quinta) MarraKECH-CaSaBLaNCa-raBaT (330 kms)
Café da manhã e partida para Casablanca, a capital econômica e a cidade mais populosa. 
Passeio panorâmico para conhecer a Anfa, boulevard Praça Unidas e áreas residenciais. 
Visitaremos a Grande Mesquita Hassan II (por fora) somente superada pela Meca em 
tamanho e importância. Tempo livre. Continuação para Rabat. Jantar e hospedagem.

11.º Dia (Sexta) raBaT- TÂNGEr (249 kms)
Café da manhã. Visita da cidade, a capital do reino e residência oficial do rei. Visite o 
Palácio	Real,	desde	o	exterior,	Mausoléu	Mohamed	V	e	a	Torre	Hassan,	minarete	e	símbolo	
da cidade. Tempo livre para explorar a bela Kasbh de Oudaias. Continuação a Tanger. Tour 
de orientação pela cidade, antes de chegar ao hotel. Jantar e hospedagem.

12.º Dia (Sábado) TÂNGEr -MarBELLa (ferry) (145 kms)
Café da manhã. Partida para o porto e embarque de volta para a Espanha. Desembarque 
e continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella. 

13.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monumen-
tal da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e hospe-
dagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra flamenca.

14.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. Visita da cidade e continuação a 
Madri. Hospedagem.  

Lisboa, Andaluzia e Marrocos
15 dias     desde  1.780 $

C-412212000

•	Traslado	chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Sevilha,	

Fez, Marrakech, Rabat, Granada e Toledo. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	11	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.

Incluindo

Novo

15.º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã. Fim dos serviços.

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Fez Pickalbatros Royal Mirage P

Parc Palace P
Marrakech Atlas Medina P

Cidade Hotel Cat.
Rabat Farah Rabat P

Rabat P
Tânger Royal Tulip City Center P
Granada Los Ángeles P
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T

Datas de saída: Terças-Feiras (de Abril 4 a Outubro 24)

Em quarto duplo  ............................................................ 1.780 $

Suplemento quarto single .............................................. 515 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................... 85 $

Supl. saídas Abril 11, Maio 2 (Páscoa e Feira 2017) ........... 115 $

Preços por pessoa USD
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Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 2. Fez 2. Tânger 1. Granada 1. Madri 2.

1º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
de dia livre.

2º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre de 
Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais,	
Estoril.

3º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 Kms)
Hospedagem e café de manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Sevilha.	Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, a 
Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 
Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. Tarde livre.

6.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã. Saída	 para	 a	 cidade	 de	 Córdoba	 .	 Começamos	 a	 nossa	 visita	 a	 pé	 da	
Puerta de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da 
famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

8º Dia (Quarta) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) (397 Kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque ao ferry para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Chegada e continuação para Fez. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Quinta) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com as 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, 
Porta Bab Bou Jeloud que dá acesso à Medina. Sabemos que o Medersa, a universidade 
mais antiga do mundo, Mesquita Karyouine e distrito curtidores. Tarde livre para desfrutar 
da Medina, onde você se perderá entre a sua magia.

10º Dia (Sexta) FEZ-MEKNES-raBaT-TÂNGEr (470 Kms)
Café da manhã.	Partida	para	Meknes,	visita	panorâmica	das	cidades	imperiais	do	século	
XVII,	 localizado	no	coração	do	Médio	Atlas	e	rodeado	por	40	kms	de	muralhas,	ao	Porta	
Bab Al Mansour, a mais bela de Marrocos e entrada para a cidade velha. Continuação para 
Rabat, capital do reino e residência oficial do rei. Visite o Palácio Real, a partir do exte-
rior,	Mausoléu	Mohamed	V	e	a	Torre	Hassan,	minarete	e	símbolo	da	cidade.	Tempo	livre.	
Continuação a Tanger. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Sábado) TÂNGEr-MarBELLa (ferry) (145 Kms)
Café da manhã. Saída para embarcar de volta para a Espanha. Desembarque e conti-
nuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella. 

12º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 Kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar e 
hospedagem. Pela noite visita opcional ao gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

13º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 Kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. Visita da cidade e continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem. 

14º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

15º Dia (Quarta) MaDri
Café da manhã e fim dos serviços 

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.
- Durante sua estância em Madri não terá guia turístico. 
- A visita em Madri se realizará em tour regular.

Lisboa, Andaluzia e Marrocos
15 dias     desde  1.955 $

C-313203

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Fez Menzeh	Zalagh	 P

Volubilis P

Cidade Hotel Cat.
Tânger Hilton P

Solazur P
Granada Los Ángeles P
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T

•	Traslado	chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Sevilha,	

Córdoba, Fez, Rabat, Granada, Toledo e Madri. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.

Incluindo

Datas de saída: Quartas-Feiras (Todo o ano)

Em quarto duplo  ............................................................ 1.955 $
Suplemento quarto single .............................................. 570 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out.  .................................... 100 $
Supl. saídas Abril 12, 26, Maio 3 (Páscoa e Feira 2017) ....
e Março 21, 28 (Páscoa 2018) .......................................... 115 $
Nota: Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Novo itinerario

Preços por pessoa USD
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Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Marbella 2. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tânger 1. Granada 1. Madri 2.

1.º Dia (Terça) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
do dia livre.

2.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre de 
Belem, Mosteiro dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, Cascais, 
Estoril.

3.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã. Saída	de	Lisboa	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	livre	pa-
ra caminhar pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço 
livre. Após saída pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo Parque de Maria Luisa, Praça 
de Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita artis-
tica incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

5.º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

6.º Dia (Domingo) MarBELLa-TariFa-TÂNGEr-FEZ (ferry) (433 kms)
Café da manhã. Saída para Tarifa. Embarque ao ferry para atravessar o Estreito de 
Gibraltar a Tânger. Desembarque e continuação para Fez. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita da cidade com 7 portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, Bab 
Bou Jeloud portão que dá acesso à Medina, ou cidade velha, um dos mais impressionantes 
em Marrocos. Sabemos que o Medersa, a universidade mais antiga do mundo, Mesquita 
Karyouine e bairro curtidores. Tarde livre para continuar e descobrir por conta própria 
nesta cidade cheia de charme.

8.º Dia (Terça) FEZ-MEKNES-MarraKECH (547 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Meknes,	uma	cidade	no	coração	do	Médio	Atlas	e	rodeado	por	
40 kms de muralhas, ao Porta Bab Al Mansour, a mais bela de Marrocos. Continuamos a 
Marrakech. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Quarta) MarraKECH
Meia pensão. Visita da cidade: a irmã gêmea da Mesquita Koutoubia da Giralda, em 
Sevilha,	 os	 túmulos	 Saadian,	 Palácio	 Bahia,	 caminhamos	 através	 da	Medina,	 zocos	 e	 a	
mágica Praça Dejmaa El Fna, onde os costumes mais antigos são misturados com o zum-
bido hoje. Tarde livre.

10.º Dia  (Quinta) MarraKECH-CaSaBLaNCa-raBaT (330 kms)
Café da manhã e partida para Casablanca, a capital econômica e a cidade mais populosa. 
Passeio panorâmico para conhecer a Anfa, boulevard Praça Unidas e áreas residenciais. 
Visitaremos a Grande Mesquita Hassan II (por fora) somente superada pela Meca em 
tamanho e importância. Tempo livre. Continuação para Rabat. Jantar e hospedagem.

11.º Dia (Sexta) raBaT-TÂNGEr (249 kms)
Café da manhã. Visita da cidade, a capital do reino e residência oficial do rei. Visite o 
Palácio	Real,	desde	o	exterior,	Mausoléu	Mohamed	V	e	a	Torre	Hassan,	minarete	e	símbolo	
da cidade. Tempo livre para explorar a bela Kasbh de Oudaias. Continuação a Tanger. Tour 
de orientação pela cidade, antes de chegar ao hotel. Jantar e hospedagem.

12.º Dia (Sábado) TÂNGEr -MarBELLa (ferry) (145 kms)
Café da manhã. Partida para o porto e embarque de volta para a Espanha. Desembarque 
e continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella. 

13.º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra com seus belos palácios nazaris e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

14.º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. Visita da cidade e continuação a 
Madri. Hospedagem.

15.º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real… Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

Lisboa, Andaluzia e Marrocos
17 dias     desde  1.920 $

C-412214000

•	Traslado	chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Sevilha,	Fez,	

Marrakech, Rabat, Granada, Toledo e Madri. 

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	11	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis,	exceto	Madri.
•	Passagem	fast-ferry,	ida/volta.

Incluindo

Novo

16.º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã. Saída	as	08:00	hrs	até	Extremadura	para	chegar	a	Trujillo,	onde	teremos	
tempo	livre	para	conhecer	sua	bonita	e	monumental	Praça	Maior.	Continuação	até	a	fron-
teira portuguesa para chegar a Lisboa. Hospedagem. 

17.º Dia (Quinta) LiSBOa 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Notas:
-	 Não	é	permitido	mais	de	uma	mala	por	passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substancialmente os serviços.
- Durante sua estância em Madri não terá guia turístico.
- A visita em Madri se realizará em tour regular.

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Fez Pickalbatros Royal Mirage P

Parc Palace P
Marrakech Atlas Medina P

Cidade Hotel Cat.
Rabat Farah Rabat P

Rabat P
Tânger Royal Tulip City Center P
Granada Los Ángeles P
Madri Florida Norte P

Puerta Toledo T
Lisboa Lutecia P

Datas de saída: Terças-Feiras (de Abril 4 a Outubro 24)

Em quarto duplo  ............................................................ 1.920 $

Suplemento quarto single .............................................. 580 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ..................................... 85 $

Supl. saídas Abril 11, Maio 2 (Páscoa e Feira 2017) ........... 115 $

Preços por pessoa USD
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2 Europa ao seu alcance 
Série econômica

Esta série de circuitos pela Europa é a mais indicada pa-
ra aqueles que querem economizar sem precisar abrir 
mão da melhor relação qualidade/preço.

Uma cuidadosa seleção hoteleira e diversos itinerários 
que exploram a tão sonhada Europa.

Dias Circuito Começa Termina Pag.

7......... C-5711 Conheça Itália Veneza (Domingo) Roma (Sábado) ....... 55

7......... C-3731 Conheça Itália Veneza (Terça) Roma (Segunda) ..... 55

8......... C-58210 Madri-Paris Madri Paris ........................ 56

11....... C-511202 Europa Latina Madri Madri ....................... 57

11....... C-51111 Italia e Costa do Mediterrâneo Veneza (Domingo) Madri (Quarta) ........ 58

11....... C-31131 Italia e Costa do Mediterrâneo Veneza (Terça) Madri (Sexta) .......... 58

12....... C-51231 Sabor da Europa Paris Roma ....................... 59

12....... C-51232 Porta da Europa Lisboa Paris ........................ 60

13....... C-41351 Trio da Capitais Madri Paris ........................ 61

14....... C-51422 Espanha e França Madri Paris ........................ 62

15....... C-415702 Europa Tradicional Londres Roma ....................... 63

16....... C-41631 Paixão da Europa Paris Madri ....................... 64

18....... C-51820 Europa para Todos Madri Madri ....................... 66

19....... C-41971 Magica Europa Londres Madri ....................... 68

19....... C-31912 Essência da Europa Madri Madri ....................... 70

20....... C-520202 Doce Europa Madri Madri ....................... 72

22....... C-422520 Europa Total Madri Madri ....................... 74

6 a 22 C-52232 Euro-Prix Lisboa rotativo .................... 76

22....... C-502232 Euro-Prix Lisboa Madri ....................... 78

Dias Circuito Começa Termina Pag.

23....... C-42352 Europa ao seu Alcance Madri Madri ....................... 80

23....... C-52322 Europa para Todos e Terra Santa Madri Jerusalem ................ 82

25....... C-425502 Europa Total e Ilhas Gregas Madri Atenas ..................... 84

26....... C-42652 Europa Total com Egito Madri Cairo ........................ 86

27....... C-52722 Europa Encantadora Madri Madri ....................... 88

15..... C-41572 Cidades Atlânticas Londres Lisboa ...................... 90
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Noites: Veneza 1. Florença 1. Roma 3.

De Veneza a Roma

1º Dia (Domingo ó Terça) BraSiL-VENEZa
Saída em vôo intercontinental com destino a Veneza. Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda o Quarta) VENEZa  
Chegada ao aeroporto de Veneza-Marco Polo. Assisência e traslado ao hotel. Alojamento 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Terça o Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 

e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

4º Dia (Quarta o Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para  conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

5º Dia (Quinta o Sabado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo.

6º Dia (Sexta o Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

7º Dia (Sábado o Segunda) rOMa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Veneza.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Veneza,	Florença	e	

Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais.

Datas de saída garantidas: Domingos ó Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

7 dias     desde  660 $

C-5711 e C-3731Conheça Itália

Março 28
Abril 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Maio 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Junho 4 6 11 13 18 20 25 27
Julho 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Agosto 1 6 8 13 15 20 22 27 29
Setembro 3 5 10 12 17 19 24 26
Outubro 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Novembro 5 7 12 14 19 21 28
Dezembro 3 12 17 24 26 31
2018
Janeiro 2 7 9 14 16 23 28
Fevereiro 6 11 20 25
Março 6 11 18 20 25 27
Abril 1 3 8 10 17

Veneza - Roma
7 dias

Em quarto duplo ........................................ 810 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 27 ....... 770 $

Em quarto duplo Outubro 29 a Março 20.. 660 $

Supl. quarto single ..................................... 220 $

Supl. jantares em Veneza 
e Florença (2 jantares) .............................. 50 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Cidade Hotel Cat.
Veneza
 

Alexander / Delfino/(Mestre) P
Albatros (Mestre) / P
Holiday Inn Venecia (Marghera) P
Delfino (Mestre) / P
Albatros (Mestre) P

Florença B & B Palazzo Giustizia T
Grifone P

Roma Grand Hotel Fleming / P
Roma Aurelia Antica P
Grand Hotel Fleming / P
Roma Aurelia Antica P
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Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3.

Com Vale do Loire

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica pela cidade com um amplo percurso que passa pelas 
avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	

Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo 
castelo. Continuação para Paris. Hospedagem. Esta noite 

você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	ir	se	familiarizando	com	a	bela	capital	francesa,	além	
de um agradável cruzeiro ao longo do rio Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica pela Cidade Luz passando ao longo de seus 

monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	
la	Cité	com	a	imponente	catedral	de	Notre	Dame;	Invalides,	

onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada 
para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos 

uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado 
Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetura 

e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso 
espetáculo. 

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxa	Municipal	em	França.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

8 dias     desde  620 $

C-58210Madri - Paris

Abril 1 8 15 22 29      
Maio 6 13 20 27      
Junho 3 10 17 24      
Julho 1 8 15 22 29      
Agosto 5 12 19 26      
Setembro 2 9 16 23 30      
Outubro 7 14 21 28      
Novembro 4 11 25      
Dezembro 9 16 23 30      
2018      
Janeiro 6 20      
Fevereiro 3 17      
Março 3 10 17 24 31      

Madri - Paris
8 dias

Em quarto duplo ........................................ 690 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 ....... 660 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 620 $

Supl. quarto single ..................................... 350 $

Supl. 1 jantar em Bordeaux ....................... 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía T

Puerta de Toledo T
Florida Norte P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P
Novotel Bordeaux Aeroport P

Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Paris Porte Bagnolet T
Ibis Paris Porte D´Italie T
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Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. Barcelona 2.

Em trem de alta velocidade (TGV/AVE)

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segúnda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	ir	se	familiarizando	com	a	bela	capital	francesa,	além	de	um	agradável	cruzeiro	ao	
longo do rio Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 

longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo. 

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BarCELONa (trem) (1.035 kms)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado a estação para sair em trem de alta velocidade 
com destino Barcelona. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) BarCELONa 
Hospedagem e café da manhã. Visita da cidade em ônibus de dois andares e guia de áudio. 
Escolha um ou dois rotas com pontos nos lugares principais, Plaça de Catalunya, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya MNAC, Sagrada Familia, Parque Guell, Pedralbes, Camp Nou 
(F.C. Barcelona), etc.Resto do tempo livre.

10º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (622 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

11º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Traslado:	Saída	Paris 

(hotel-estação).
•	Traslado:	Chegada	Barcelona	

(estação-hotel)
•	Bilhete	de	trem	TGV/AVE	

(Paris-Barcelona) classe turista.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI 

gratuito.
•	Guia	acompanhante.

•	Visita	com	guia	local	em 
Madri e Paris.
•	Visita	em	Barcelona	em	Ônibus	

com audio-guía
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	

Barcelona.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

11 dias     desde  1.270 $
C-511202Europa Latina

Março 25  
Abril 1 8 15 22 29  
Maio 6 13 20 27  
Junho 3 10 17 24  
Julho 1 8 15 22 29  
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 23 30  
Outubro 7 14 21 28  
Novembro 4 11  
Dezembro 16 23 30  
2018  
Janeiro 6  
Março 10 17 24 31  

Madri - Madri
11 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.420 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 ....... 1.350 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 1.270 $

Supl. quarto single ..................................... 610 $

Supl. meia pensão, 
exceto Madri e Paris (3 jantares) .............. 80 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía T

Puerta de Toledo T
Florida Norte P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P
Novotel Bordeaux Aeroport P

Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Paris Porte Bagnolet T
Ibis Paris Porte D´Italie T

Barcelona Catalonia Park Guell T
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P

Madri Tryp Madrid Centro T
Florida Norte P
Puerta de Toledo T
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Noites: Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.

De Veneza a Madri

1º Dia (Domingo o Terça) BraSiL-VENEZa
Saída em vôo intercontinental com destino a Veneza. Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda o Quarta) VENEZa
Chegada ao aeroporto de Veneza-Marco Polo. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Terça o Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

4º Dia (Quarta o Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

5º Dia (Quinta o Sabado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo.

6º Dia (Sexta o Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

7º Dia (Sábado o Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 

8º Dia (Domingo o Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms) 
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

9º Dia (Segunda o Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (622 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

10º Dia (Terça o Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos uma 
excursão opcional à monumental cidade de Toledo.

11º Dia (Quarta o Sexta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Datas de saída garantidas: Domingos o Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

11 dias     desde  950 $

C-51111 e C-31131Itália e Costa do Mediterrâneo 

Março 26 28
Abril 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Maio 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Junho 4 6 11 13 18 20 25 27
Julho 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Agosto 1 6 8 13 15 20 22 27 29
Setembro 3 5 10 12 17 19 24 26
Outubro 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Novembro 5 7 12 14 19 21 28
Dezembro 3 12 17 24 26 31
2018
Janeiro 2 7 9 14 16 23 28
Fevereiro 6 11 20 25
Março 6 11 18 20 25 27
Abril 1 3 8 10 17

Cidade Hotel Cat.
Veneza
 

Alexander (Mestre) P
Delfino (Mestre) P
Albatros (Mestre) P
Holiday Inn Venecia 
(Marghera)

P

Delfino (Mestre) P
Albatros (Mestre) P

Florença B & B Palazzo Giustizia T
Grifone P

Roma Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P
Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P

Cidade Hotel Cat.
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T

Barcelona Catalonia Park Guell T
Novotel Barcelona 
Cornella (Cornella)

P

Catalonia Sagrada 
Familia

T

Madri Tryp Madrid Centro T
Florida Norte P
Puerta de Toledo T
Florida Norte P
Exe Moncloa P

Veneza - Madri 
11 dias

Roma - Madri
8 dias

Veneza - Roma
7 dias

Em quarto duplo ...................................... 1.140 $ 850  $ 810  $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .. 1.090 $ 810 $ 770 $

Em quarto duplo Outubro 29 a Março 18 . 950  $ 700 $ 660 $

Supl. quarto single ................................... 450  $ 340  $ 220 $

Supl. meia pensão ................................... 100  $ (1) 50 $ 
(2) 50  $ 

(3)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................. 5% 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (4 jantares). (2) Exceto Roma e Madri (2 jantares). (3) Exceto Roma (2 jantares)
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	
Veneza.
•	Ônibus	de	luxo	com 

WI-FI gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	

Veneza, Florença, Roma 
e Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália	

e Barcelona.
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Noites: Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.

De Paris para Roma

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o 
Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica pela Cidade Luz passando ao longo de seus 
monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	o	Arco	do	Triunfo,	 a	Champs	Elysées,	 a	Bastilha,	 a	 île	 de	 la	
Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	 Notre	 Dame;	 Invalides,	 onde	
se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar 
a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo. 

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

5º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes 

em direção à fronteira alemã para chegar a Heidelberg, antiga 
cidade universitária. Tempo livre para passear por suas ruas 

e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. 
Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

6º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-
MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas 
belas paisagens e aprazíveis cidades. Faremos uma 
pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade 

medieval que conserva suas muralhas, torres e portas 
originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga 

arquitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do 
Estado da Bavária e importante centro econômico e acadêmi-

co da Alemanha. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa 
(557 kms) 

Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem.  

8º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 

e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

9º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhe cer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

10º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

11º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

12º Dia (Sábado) rOMa 
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  1.220 $
C-51231Sabor da Europa

Março 28  
Abril 4 11 18 25  
Maio 2 9 16 23 30  
Junho 6 13 20 27  
Julho 4 11 18 25  
Agosto 1 8 15 22 29  
Setembro 5 12 19 26  
Outubro 3 10 17 24 31  
Novembro 7 14 28  
Dezembro 12 19 26  
2018  
Janeiro 2 9 23  
Fevereiro 6 20  
Março 6 13 20 27  
Abril 3  

Paris - Roma
12 dias

Em quarto duplo ......................... 1.390 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.320 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 13.. 1.220 $

Supl. quarto single ...................... 560 $

Supl. meia pensão, exceto 
Paris e Roma (4 jantares) ........... 110 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .... 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Cidade Hotel Cat.
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique Nh München Neue Messe P
Nh Ost conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
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Noites: Lisboa 3. Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3.

Lisboa, Madri, Paris

1º Dia (Terça) BraSiL-LiSBOa
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa Portela. Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento e resto do dia livre.

3º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, visita panorâmica de la cidade com 
Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerônimo,	etc.	Tarde	livre.	Possibilidade	de	
participar de uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

4º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã saída ate Fátima, importante centro de 
peregrinação para visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa. 

5º Dia (Sábado) LiSBOa-CaCErES-MaDri (615 kms)
Café da manhã. Saída ate a fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre para 
visitar sua Praça Maior e casco antigo com seu bairro medieval. Almoço livre. Continuação 
ate Madri. Chegada e alojamento.

6º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos uma 
excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

7º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais e continuar descobrindo 
os importantes monumentos desta cidade assim como seus museus, teatros, restaurantes e 
desfrutar de esta capital de Espanha. 

8º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

9º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS- PariS (574 kms) 
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	ir	se	familiarizando	com	a	bela	capital	francesa,	além	de	um	agradável	cruzeiro	ao	longo	
do rio Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Europa.  

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Madri 

e Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  1.120 $

C-51232Porta da Europa

Março 28  
Abril 4 11 18 25  
Maio 2 9 16 23 30  
Junho 6 13 20 27  
Julho 4 11 18 25  
Agosto 1 8 15 22 29  
Setembro 5 12 19 26  
Outubro 3 10 17 24 31  
Novembro 7 21  
Dezembro 5 12 19 26  
2018  
Janeiro 2 16 30  
Fevereiro 13 27  
Março 6 13 20 27  

Lisboa - Paris
12 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.220 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.160 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 13.. 1.120 $

Supl. quarto single ..................................... 540 $

Supl. 1 jantar em Bordeaux ....................... 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P

Madri Tryp Gran Vía T
Puerta de Toledo T
Florida Norte P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P
Novotel Bordeaux Aeroport P

Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Paris Porte Bagnolet T
Ibis Paris Porte D´Italie T
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Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3.

Madri, Londres, Paris com Vale do Loire incluindo excursão a Toledo

1º Dia (Segunda) BraSiL-MaDriD
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Quarta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: 
Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça 
de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

4º Dia (Quinta) MaDri-TOLEDO-MaDri (140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída 
para a cidade imperial de Toledo para visitar seu conjunto his-
tórico-artístico considerado Monumento Nacional e Patrimônio da 
Humanidade.	Visitaremos	o	antigo	bairro	judeu,	a	Igreja	de	São	Tomé,	com	
a obra-prima de El Greco: «O Enterro do Conde de Orgaz», o mosteiro de São João 
dos Reis e a Sinagoga de Santa Maria La Blanca. Retorno para Madri e resto do tempo livre 
para desfrutar desta cosmopolita cidade cheia de encanto. 

5º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem.

6º Dia (Sabado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms) 
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um 
breve	passeio	pelo	fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	

em cujo castelo habitou Leonardo da Vinci, e Chambord, belo cas-
telo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 

Hospedagem. 

7º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES 
(572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você 
vai embarcar no ferry para atravessar o Canal da Mancha. 
Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

8º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 

panorâmica a esta cidade cosmopolita para conhecer os lugares 
mais interessantes, como as Casas do Parlamento e o Big Ben, 

Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com 
a troca da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), 

Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao 
Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a 

City of London, onde se encontram os monumentos mais emblemáticos da cidade. 

9º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

10º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem  «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a «Paris Iluminada» e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

11º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

12º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

13º Dia (Sábado) PariS
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Toledo,	

Londres e Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres.
•	Seguro	turístico.	
•	Bolsa	de	viagem.	
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

13 dias     desde  1.190 $

C-41351Trio da Capitais

Março 27  
Abril 3 10 17 24  
Maio 1 8 15 22 29  
Junho 5 12 19 26  
Julho 3 10 17 24 31  
Agosto 7 14 21 28  
Setembro 4 11 18 25  
Outubro 2 9 16 23 30  
Novembro 6 20  
Dezembro 4 11 18 25  
2018  
Janeiro 1 15 29  
Fevereiro 12 26  
Março 5 12 19 26  

Madri - Paris
13 dias

Madri - Londres
10 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.380 $ 1.000 $

Em quarto duplo Junho 26 a Agosto 21 .... 1.320 $ 950 $

Em quarto duplo Outubro 23 a Março 12.. 1.190 $ 850 $

Supl. quarto single ..................................... 730 $ 530 $

Supl. jantares em Bordeaux e 
Orleans (2 jantares) ...................................  70 $  60 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
Nota: Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya P
 Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	
St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court TS
 Royal National TS

St. Giles TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
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Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía T

Puerta de Toledo T
Florida Norte P

Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Ibis Paris Porte Bagnolet T
Ibis Paris Porte D´Italie T

Noites: Madri 4. Sevilha 2. Marbella 1. Granada 1. Bordeaux 1. Paris 3.

De Madri a Paris

1º Dia (Domingo) BraSiL-MaDri
Saida em vôo intercontinental com destino Madri. Noite 
a bordo.

2º Dia (Segunda) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel.
Alojamento e resto do día livre.

3º Dia (Terça) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa 
(530 kms)
Café da manhã.	Saída	através	da	Mancha	com	destino	
a Córdoba. Visita da cidade, a famosa Mesquita/Catedral, 
e Bairro Judeu. Posteriormente, continuação a Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo 
Parque de Maria Luisa, Praça de Espanha e Bairro de Santa Cruz. 
Opcionalmente possibilidade de estender a visita artistica incluindo os Reales 
Alcazares. Tarde livre.

5º Dia (Quinta) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

6º Dia (Sexta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante Palácio de Alhambra 
e aos Jardins de Generalife. Jantar e hospedagem. Pela noite visita opcional à gruta do 
Sacromonte com espetáculo zambra flamenca.

7º Dia (Sábado) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de ci-

vilizações. Almoço. Visita da cidade para conhecer suas estreitas 
ruas	e	belos	monumentos.	Continuação	até	Madri.	Chegada	e	

hospedagem. 

8º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita paronâmica pela cidade com um amplo percurso 
que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais im-
portantes: Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de 
Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real... Resto do dia livre para compras ou 

actividades pessoais.

9º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a 

explorar a cidade por conta própria, visitar seus importantes 
museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro anti-

go, degustar as deliciosas “tapas”… 

10º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 Kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian 

rumo à fronteira francesa para chegar a Bordeaux, capital de Aquitânia e importante região 
vinícola. Hospedagem.

11º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS- PariS (574 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo el 
fértil	Vale	do	Loire.	Pausa	em	Blois	cidade	emblemática	com	seu	belo	castelo.	Continuação	
para Paris. Hospedagem. Esta noite poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada para 
ir	se	familiarizarse	com	a	bela	capital	francesa,	além	de	um	agradável	cruceiro	ao	longo	do	
rio Sena.

12º Dia (Quinta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

13º Dia (Sexta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

14º Dia (Sábado) PariS
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstosPreços por pessoa USD

14 dias     desde  1.500 $
C-51422Espanha e França

Março 26  
Abril 2 9 16 23 30  
Maio 7 14 21 28  
Junho 4 11 18 25  
Julho 2 9 16 23 30  
Agosto 6 13 20 27  
Setembro 3 10 17 24  
Outubro 1 8 15 22 29  
Novembro 5 19  
Dezembro 3 10 17 24 31  
2018  
Janeiro 14 28  
Fevereiro 11 25  
Março 4 11 18 25  

Madri - Paris
14 dias

Em quarto duplo ......................................... 1.590 $

Em quarto duplo Junho 25 a Agosto 20 ..... 1.510 $

Em quarto duplo Outubro 22 a Março 11... 1.500 $

Supl. quarto single ...................................... 700 $

Supl. 1 jantar em Bordeaux ........................ 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI 

gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	

Córdoba, Sevilha, Granada, 
Toledo, Madri e Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.

•	4	jantares	e	1	almoço.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Serviço	de	carregadores	nos	
hotéis	em	Sevilha,	Marbella	e	
Granada.
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Noites: Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.

Londres, Paris, Roma

1º Dia (Sabado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da man-
hã, visita panorâmica a esta cidade cosmopolita para 
 conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do 
Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar 
Square, Palácio de Buckingham com a troca da Guarda Real 
(se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly 
Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional 
ao Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada do mun-
do. Seguiremos para a City of London, onde se encontram os monumentos mais 
emblemáticos da cidade. 

4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	

para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a 
«Paris Iluminada» e um cruzeiro ao longo do Sena.

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita pa-

norâmica pela Cidade Luz passando ao longo de seus 
monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	 île	
de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	 Notre	 Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com 
breve parada para fotografar a Torre Eiffel. Na parte 
da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 

Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetura 
e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, 

assistir a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita 

opcional ao interior do importante Museu do Louvre e da Catedral de 
Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais e continuar a descobrir os 

monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear por 
suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, chegada 
ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 

suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga arqui-
tetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante centro 
econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

10º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms) 
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

11º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

13º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

14º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

15º Dia (Sabado) rOMa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

15 dias     desde  1.620 $

Europa Tradicional

Março 25  
Abril 1 8 15 22 29  
Maio 6 13 20 27  
Junho 3 10 17 24  
Julho 1 8 15 22 29  
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 23 30  
Outubro 7 14 21 28  
Novembro 4 11 25  
Dezembro 9 16 23 30  
2018  
Janeiro 6 20  
Fevereiro 3 17  
Março 3 10 17 24 31  

Londres - Roma
15 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.780 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 ....... 1.700 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 10.. 1.620 $

Supl. quarto single ..................................... 820 $

Supl. meia pensão exceto 
Londres, Paris, Roma (4 jantares) .............  110 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Cidade Hotel Cat.
Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
Leonardo Mannheim (Ladenburg) / NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe / NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) / Holiday Inn Express Munich Messe T

Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,
 Paris, Veneza, Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Italia.	

C-415702
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Noites: Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.

De Paris a Madri

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles de Gaulle). Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

6º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms) 
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

8º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Veneza,	Florença,	

Roma e Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

16 dias     desde  1.510 $
C-41631Paixão da Europa

Março 21 28  
Abril 4 11 18 25  
Maio 2 9 16 23 30  
Junho 6 13 20 27  
Julho 4 11 18 25  
Agosto 1 8 15 22 29  
Setembro 5 12 19 26  
Outubro 3 10 17 24 31  
Novembro 7 14 28  
Dezembro 12 19 26  
2018  
Janeiro 2 9 23  
Fevereiro 6 20  
Março 6 13 20 27  
Abril 3  

Cidade Hotel Cat.
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe P
NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
H. Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença Hotel B&B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T
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e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana 
e berço do Renascimento. Hospedagem. 

9º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

10º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

11º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

12º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

13º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem.

14º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

Preços por pessoa USD

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
12 dias

Veneza - Madri
10 dias

Roma - Madri 
8 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.710 $ 1.390  $ 1.140  $ 850  $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.630 $ 1.320 $ 1.090 $ 810 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 13 ... 1.510  $ 1.220  $ 980  $ 700  $

Supl. quarto single ..................................... 740  $ 560  $ 410  $ 340  $

Supl. meia pensão ..................................... 160  $ (1) 110  $ 
(2) 100  $ 

(3) 50  $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares). (2) Exceto Paris e Roma (4 jantares) 
(3) Exceto Roma e Madri (4 jantares). (4) Exceto Roma e Madri (2 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

15º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

16º Dia (Quarta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal. 
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Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Com a melhor relação qualidade-preço

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms) 
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 

Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	 ir	 se	 familiarizando	com	a	bela	 capital	 francesa,	além	de	um	agradável	 cruzeiro	ao	
longo do rio Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Veneza, 

Florença e Roma
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.	

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

18 dias     desde  1.590 $
C-51820Europa para Todos

Março 25  
Abril 1 8 15 22 29  
Maio 6 13 20 27  
Junho 3 10 17 24  
Julho 1 8 15 22 29  
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 23 30  
Outubro 7 14 21 28  
Novembro 4 11 25  
Dezembro 9 16 23 30  
2018  
Janeiro 6 20  
Fevereiro 3 17  
Março 3 10 17 24 31  

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T

Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe P
NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Ibis Nice Centre Gare T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornellá) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T
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9º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms) 
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

10º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms) 
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

11º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhe cer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

13º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 

Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

14º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

15º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms) 
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

16º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms) 
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

17º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms) 
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

18º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
18 dias

Madri - Roma
15 dias

Paris - Madri
14 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.800 $ 1.600  $ 1.560  $ 1.360  $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 .... 1.710 $ 1.520 $ 1.490 $ 1.300 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 10.. 1.590  $ 1.430  $ 1.380  $ 1.210  $

Supl. quarto single ..................................... 800  $ 660  $ 640  $ 500  $

Supl. meia pensão ..................................... 190  $ (1) 140  $ 
(2) 160  $ 

(3) 100  $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (5 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.

De Londres a Madri

1º Dia (Sábado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres (Heathrow, Gatwick, Luton...) Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade.

4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	

para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a «Paris Iluminada» e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo. 

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  

8º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem.

9º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE( 420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris,	Veneza,	

Florença, Roma e Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

19 dias     desde  1.960 $

C-41971Magica Europa

Março 25  
Abril 1 8 15 22 29  
Maio 6 13 20 27  
Junho 3 10 17 24  
Julho 1 8 15 22 29  
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 23 30  
Outubro 7 14 21 28  
Novembro 4 11 25  
Dezembro 9 16 23 30  
2018  
Janeiro 6 20  
Fevereiro 3 17  
Março 3 10 17 24 31  

Cidade Hotel Cat.
Londres Ibis Earls Court TS

Royal National TS
St. Giles TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe P
NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença Hotel B&B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T



Europa
ao seu alcance

69

Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

10º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

11º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

12º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

13º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

14º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

15º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

16º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

17º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã. Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

18º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

19º Dia (Quarta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Londres - Madri
19 dias

Londres - Roma
15 dias

Paris - Madri
15 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.160 $ 1.780  $ 1.650  $ 1.360  $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 .... 2.060 $  1.700 $ 1.570 $ 1.300 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 10.. 1.960  $ 1.620  $ 1.450  $ 1.210  $

Supl. quarto single ..................................... 1.030  $ 820 $ 680  $ 500 $

Supl. meia pensão ..................................... 160  $ (1) 110 $ 
(2) 160  $ 

(3)   100 $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (6 jantares). (2) Exceto Londres, Paris e Roma (4 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 3. Lourdes 1. Orleans 1. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Com Lourdes, Vale do Loire e as grandes capitais

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

4º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção 
à	 fronteira	 com	 a	 França	 para	 continuar	 através	 da	 região	montanhosa	 dos	 Pireneus	 e	
chegar a Lourdes, um importante centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre para 
visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu 
para Bernadette. Possibilidade de assistir à impressionante Procissão das Velas. (de Abril 
a Outubro).

5º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (690 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours onde iniciaremos um breve passeio pelo 

fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	Castelo	habitou	Leonardo	da	Vinci.	
Continuação para Orleans. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (133 kms)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de Joana d’Arc, herói militar e santo, 
também	conhecido	como	o	Maid	of	Orleans,	e	visitar	a	Catedral	de	Santa	Cruz.	A	partida	de	
manhã saída a Paris. Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a 
“Paris Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.  

7º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

8º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Veneza, 

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstos

19 dias     desde  1.690 $

C-31912Essência da Europa

Março 24 31  
Abril 7 14 21 28  
Maio 5 12 19 26  
Junho 2 9 16 23 30  
Julho 7 14 21 28  
Agosto 4 11 18 25  
Setembro 1 8 15 22 29  
Outubro 6 13 20 27  
Novembro 3 10 24  
Dezembro 8 15 22 29  
2018  
Janeiro 5 19  
Fevereiro 2 16  
Março 2 9 16 23 30  

Cidade Hotel Cat.
Madri Melia Castilla P
Lourdes Miramont P
Orleans Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	St	Mesmin T
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
 Leonardo Mannheim (Ladenburg) P

NH Weinheim (Weinheim) P
Munique NH München Neue Messe P

NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T
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9º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

10º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms) 
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

11º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

12º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

13º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, para 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	Michelangelo	e	
Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. Hospedagem e 
possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para  conhecer a Roma Barroca, com suas 
famosas fontes e praças. 

14º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

15º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

16º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms) 
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

17º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

18º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

19º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
19 dias

Madri - Roma
16 dias

Paris - Madri
14 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.030 $ 1.730  $ 1.560  $ 1.360  $

Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 .... 1.930 $ 1.650 $ 1.490 $ 1.300 $

Em quarto duplo Outubro 20 a Março 9.... 1.690  $ 1.530  $ 1.380  $ 1.210  $

Supl. quarto single ..................................... 880  $ 730  $ 640  $ 500  $

Supl. meia pensão ..................................... 200  $ (1) 170  $ 
(2) 160  $ 

(3) 100  $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (8 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (6 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 3. 

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos uma 
excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	ir	se	familiarizando	com	a	bela	capital	francesa,	além	de	um	agradável	cruzeiro	ao	longo	
do rio Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear por 
suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, chegada 
ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga arqui-
tetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante centro 
econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Veneza, 

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

20 dias     desde  1.700 $
C-520202Doce Europa

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11
Dezembro 16 23 30
2018
Janeiro 6
Março 10 17 24 31

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T

Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe P
NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença Hotel B&B Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornellá) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T
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10º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

11º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

13º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

14º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-

mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

15º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino.

16º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem.

17º Dia (Segunda) BarCELONa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua disposição para continuar visitando a cidade 
por conta própria, admirar seus edifícios, praças, ruas, etc.

18º Dia (Terça) BarCELONa 
Hospedagem e café da manhã. Dia libre sua disposição.

19º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
20 dias

Madri - Roma
15 dias

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.980 $ 1.600  $ 1.750  $ 1.360  $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 .... 1.890 $ 1.520 $ 1.670 $ 1.300 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 10.. 1.700  $ 1.430  $ 1.640  $ 1.210  $

Supl. quarto single ..................................... 990  $ 660  $ 830  $ 500  $

Supl. meia pensão ..................................... 230  $ (1) 140  $ 
(2) 200  $ 

(3) 100  $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (5 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Para conhecer as Grandes Capitais e as paisagens da Europa

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr- LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para atraves-
sar	o	Canal	da	Mancha.	Desembarque	no	porto	inglês	de	Dover	para,	em	seguida,	através	da	
Inglaterra, chegar a Londres. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram 
os monumentos mais emblemáticos da cidade. 

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	
livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras 
em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a «Paris Iluminada» e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	Paris,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

22 dias     desde  2.160 $

C-422520Europa Total

Março 21 28  
Abril 4 11 18 25  
Maio 2 9 16 23 30  
Junho 6 13 20 27  
Julho 4 11 18 25  
Agosto 1 8 15 22 29  
Setembro 5 12 19 26  
Outubro 3 10 17 24 31  
Novembro 7 21  
Dezembro 5 12 19 26  
2018  
Janeiro 2 16 30  
Fevereiro 13 27  
Março 6 13 20 27  

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	St	Mesmin T
Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Cidade Hotel Cat.
Munique NH München Neue Messe P

NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença Hotel B&B Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice / Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
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10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear por 
suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, chegada 
ao hotel e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga arqui-
tetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante centro 
econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

14º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

15º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

16º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

17º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

18º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

19º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 

20º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

21º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

22º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
22 dias

Madri - Roma
19 dias

Londres - Madri
17 dias

Londres - Roma
14 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.420 $ 2.120  $ 1.990  $ 1.690  $

Em quarto duplo Junho 20 a Agosto 15 .... 2.300 $ 2.020 $ 1.900 $ 1.610 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 6....   2.160 $ 1.900  $ 1.800  $ 1.540  $

Supl. quarto single ..................................... 1.110 $ 970  $ 880  $ 740  $

Supl. meia pensão ..................................... 220  $ (1)   180 $ 
(2) 160  $ 

(3) 110  $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (8 jantares). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (6 jantares) 
(3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (6 jantares). (4) Exceto Londres, Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Estadia mínima de 5 noites.

Você pode contratar o trecho que preferir ou o itinerário completo

1º Dia (Quarta) LiSBOa  
Chegada a Lisboa. Traslado ao hotel por conta própria. Alojamento e resto do dia livre. 

2º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, visita panorâmica de la cidade com 
Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerônimo,	etc.	Tarde	livre.	Possibilidade	de	
participar de uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

3º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã saída ate Fátima, importante centro de 
peregrinação para visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LiSBOa-CaCErES-MaDri (615 kms) 
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Madri.	Hospedagem.

5º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para compras ou atividades pessoais. 
Recomendamos uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo, Ávila, Segovia..

6º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

7º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

8º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms) 
Café da manhã e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	ir	se	familiarizando	com	a	bela	capital	francesa,	além	de	um	agradável	cruzeiro	ao	longo	
do rio Sena.

9º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo. 

10º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.

Incluindo

•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Madri,	Paris,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Italia	e	Barcelona.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.	

Datas de saída garantidas: Quartas-Feiras Hotéis previstos

Rotativo de 6 a 22 dias     desde  575 $

C-52232Euro-Prix 

De 15 Março a 11 Outubro 2017
Dia 1º em Lisboa (Quartas-Feiras)
A partir de 17/Outubro consulte nosso 
programa EURO-PRIX da pag. 78
Lisboa Todas as Quartas-feiras

Madri
Todas as Segundas-feiras e 
Sábados

Paris Todas as Quartas-feiras
Veneza Todas as Segundas-feiras
Roma Todas as Quartas-feiras
Barcelona Todos os Domingos

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T

Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe P
NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T



Europa
ao seu alcance

77

11º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear por 
suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, chegada 
ao hotel e hospedagem. 

12º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga arqui-
tetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante centro 
econômico e acadêmico da Alemanha. hospedagem. 

13º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem.

14º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

15º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	

Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

16º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

17º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

18º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino.

19º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms) 
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

20º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

21º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para desfrutar de esta cidade. Poderá finalizar 

sua estadia em Madri o prolongar sua estadia em Espanha o continuar ate Lisboa, a sua 
conveniência. 

22º Dia (Quarta) MaDri-LiSBOa (615 kms)
Café da manhã. Saída para Lisboa. Enlace com e dia primeiro de itinerário.

Preços por pessoa USD

Trecho mínimo de utilização iniciando na Cidade
de sua escolha 6 dias (5 Noites)

Dia adicional: 
(preço por

noite)

ITINERÁRIO 
COMPLETO

22 dias
(21 noites)

Em quarto duplo ........................................................................ 575 $ 115 $ 2.280  $

Supl. quarto single ..................................................................... 275  $   55 $ 1.040  $

Supl. Meia Pensão
(exceto capitais) preço por jantar .............................................. 35  $ 35  $ 35  $
Nota: Obrigatório o pernoite completo nas capitais conforme o itinerário
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Noites: Lisboa 3. Madri 4. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

De Lisboa a Madri

1º Dia (Terça) BraSiL-LiSBOa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. Noite a bordo.

2º Dia (Quarta) LiSBOa 
Chegada ao aeroporto de Lisboa-Portela. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, visita panorâmica de la cidade com 
Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerônimo,	etc.	Tarde	 livre.	Possibilidade	
de participar de uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

4º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã saída ate Fátima, importante centro 
de peregrinação para visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa. Tempo livre.

5º Dia (Sábado) LiSBOa-CaCErES-MaDri (615 kms) 
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Madri.	Hospedagem.

6º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para compras ou atividades pessoais. 
Recomendamos uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo, Ávila, Segovia... 

7º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 

Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

8º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

9º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	 ir	 se	 familiarizando	com	a	bela	 capital	 francesa,	além	de	um	agradável	 cruzeiro	ao	
longo do rio Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo. 

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Madri,	Paris,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Italia	e	Barcelona.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.	

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

22 dias     desde  2.020 $

C-502232Euro-Prix

Outubro 17 24 31   

Novembro 7 21

Dezembro 5 12 19 26   

2018   

Janeiro 2 16 30   

Fevereiro 13 27   

Março 6 13   

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T

Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe / NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T
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importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMÂNTiCa-MUNiQUE (420 kms) 
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

14º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã. Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem.

15º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

16º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças.

17º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

18º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

19º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

20º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

21º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

22º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Lisboa - Madri
22 dias

Lisboa - Roma
19 dias

Lisboa - Paris
12 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo .................................... 2.020 $ 1.860  $ 1.120  $ 1.210  $

Supl. quarto single ................................. 920  $ 790  $ 500  $ 440  $

Supl. meia pensão .................................. 200  $ (1) 150  $ 
(2) 40  $ 

(3) 110  $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Lisboa, Madri e Paris (7 jantares). (2) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (5 jantares). 
(3) Exceto Lisboa e Paris (1 jantar). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de  Março de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 4. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Circuito clássico e econômico. Incluindo excursão a Toledo

1º Dia (Segunda ) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quarta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

4º Dia (Quinta) MaDri-TOLEDO-MaDri (140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída para a cidade imperial de 
Toledo para visitar seu conjunto histórico-artístico considerado Monumento Nacional e 
Patrimônio	da	Humanidade.	Visitaremos	o	antigo	bairro	judeu,	a	Igreja	de	São	Tomé,	com	
a obra-prima de El Greco: «O Enterro do Conde de Orgaz», o mosteiro de São João dos Reis 
e a Sinagoga de Santa Maria La Blanca. Retorno para Madri e resto do tempo livre para 
desfrutar desta cosmopolita cidade cheia de encanto. 

5º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 

7º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS- DOVEr- LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para 
atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem.

8º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade.

9º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	
livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras 
em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Toledo,	Londres,	Paris,	

Veneza, Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstos

23 dias     desde  2.270 $

C-42352Europa ao seu Alcance

Março 20 27  
Abril 3 10 17 24  
Maio 1 8 15 22 29  
Junho 5 12 19 26  
Julho 3 10 17 24 31  
Agosto 7 14 21 28  
Setembro 4 11 18 25  
Outubro 2 9 16 23 30  
Novembro 6 20  
Dezembro 4 11 18 25  
2018  
Janeiro 1 15 29  
Fevereiro 12 26  
Março 5 12 19 26  

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	St	Mesmin T
Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T

Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe / NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T
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10º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a «Paris Iluminada» e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

11º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

12º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

13º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (530 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

14º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMÂNTiCa-MUNiQUE (420 kms) 
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

15º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem.

16º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

17º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para co nhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças.

18º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

19º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e vi-
sitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

20º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms) 
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

21º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms) 
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

22º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms) 
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

23º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
23 dias

Madri - Roma
20 dias

Londres - Madri
17 dias

Londres - Roma
14 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.560 $ 2.260  $ 1.990  $ 1.690  $

Em quarto duplo Junho 19 a Agosto 14 .... 2.440 $ 2.150 $ 1.900 $ 1.610 $

Em quarto duplo Outubro 23 a Março 5.... 2.270  $ 2.000  $ 1.800  $ 1.540  $

Supl. quarto single ..................................... 1.170  $ 1.030  $ 880  $ 740  $

Supl. meia pensão ..................................... 220  $ (1) 180  $ 
(2) 160  $ 

(3) 110  $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (8 jantares). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (6 jantares) 
(3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (6 jantares). (4) Exceto Londres, Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites:	Madri	2.	Bordeaux	1.	Paris	3.	Heidelberg	1.	Munique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	4.	Tel	Aviv	3.	Galileia	1.	Jerusalém	3.	

Uma viagem inesquecível para conhecer Madri, Paris, Veneza, Florença e Roma, bem como a experiência de visitar a Terra Santa

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	 ir	 se	 familiarizando	com	a	bela	 capital	 francesa,	além	de	um	agradável	 cruzeiro	ao	
longo do rio Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-

do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMÂNTiCa-MUNiQUE (420 kms) 
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem.

Incluindo

•	Traslados:	Chegada	/	Madri,	saída	/	Roma. 
Chegada	/	Tel	Aviv,	saída	/	Jerusalém.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Veneza,	
Florença,	Roma,	Tel	Aviv,	Jerusalém	e	Belem.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.	

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

23 dias     desde  2.890 $

C-52322Europa para Todos e Terra Santa

Fevereiro 4 18
Março 4 11 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe P
NH Ost Conference Center P

Cidade Hotel Cat.
Munique Acom Hotel Munich (Haar) T

Holiday Inn Express Munich Messe T

Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P

Florença Hotel B&B Giustizia T

Roma Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P

Tel Aviv Sea Net T

Galileia Kibutz Hagoshrim T

Jerusalém Prima Park T
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10º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

11º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

12º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhe cer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

13º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo.

14º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar explorando por conta própria esta 
cidade monumental repleta de história e monumentos, percorrer suas belas praças e fontes 
ou	caminhar	pelos	antigos	fóruns	e	ruínas	do	poderoso	Império	Romano.

16º Dia (Domingo) rOMa-TEL aViV (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de avião para Tel Aviv (vôo não esta 
incluído). Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

17º Dia (Segunda) TEL aViV 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ter um primeiro contato com Israel. 
Recomendamos uma excursão opcional a Massada e Mar Morto. 

18º Dia (Terça) TEL aViV 
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jaffa para visitar o Bairro dos Artistas e o 
Mosteiro de São Pedro. Em seguida, faremos uma visita panorâmica pelos principais pon-
tos turísticos da cidade: rua Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak 
Rabin, Mercado Carmel e visita ao Museu da Diáspora. Tarde livre. 

Dia 19º (Quarta) TEL aViV-GaLiLEia (250 kms) 
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o Teatro Romano, a Cidade Cruzada e 
o Aqueduto. Continuação para Haifa para visitar o Santuário do Báb e os Jardins Persas. 
Vista panorâmica do alto do Monte Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. Seguiremos pa-
ra São João de Acre para apreciar as fortificações medievais dos Cavaleiros Templários, e 
continuaremos	até	a	cidade	da	Cabala,	Safed,	com	seu	misticismo	judaico.	Visita	à	Sinagoga	
de	Yosef	Caro.	Prosseguiremos	nossa	viagem	através	das	montanhas	da	Galileia	até	chegar	
ao Kibutz. Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) GaLiLEia-JErUSaLÉM (250 kms)
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do Kibutz, saída para o Monte das 
Beatitudes, lugar do Sermão da Montanha. Seguiremos para Tabgha, onde ocorreu o 
milagre de multiplicação dos pães e peixes. Continuação para Cafarnaum para visitar a 
antiga	sinagoga	e	a	casa	de	Pedro.	Via	Tiberíades,	nos	dirigiremos	até	Yardenit,	local	onde	
Jesus	foi	batizado.	Continuação	para	Nazaré	para	visitar	a	Basílica,	a	carpintaria	e	a	fonte	
da	Virgem.	Pelo	Vale	do	Jordão,	através	do	deserto	da	Judeia,	chegaremos	a	Jerusalém. 
Hospedagem. 

21º Dia (Sexta) JErUSaLÉM-BELÉM-JErUSaLÉM (25 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras para admirar uma vista 
panorâmica da cidade. Seguiremos para o Horto de Getsêmani para visitar a Basílica da 
Agonia.	Continuaremos	até	o	Muro	das	Lamentações	e	Monte	Sião	para	visitar	o	Túmulo	
do rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. Seguiremos para Ein Kerem, lugar de 
nascimento de São João Batista. Continuação para o Museu do Holocausto. À tarde, saída 
para	Belém	para	visitar	a	 Igreja	da	Natividade,	a	Gruta	de	São	Jerônimo	e	a	Basílica	de	
Santa	Catarina.	Retorno	para	Jerusalém.	

22º Dia (Sábado) JErUSaLÉM 
Hospedagem e café da manhã. Saída para a cidade velha. Percurso pelas 14 estações da 
Via Dolorosa, visitando o Mosteiro da Flagelação, a Capela da Condenação, o Calvário e o 
Santo	Sepulcro.	Continuaremos	através	do	Bairro	Judeu	e	o	Cardo	Romano	até	o	Museu	
da Cidadela. Desta vez, iremos para a cidade nova para dar fazer uma visita panorâmica: 
Kneset, Residência Presidencial, Teatro Municipal, visita ao museu de Israel donde se en-
contra	o	Santuário	de	Livro	e	a	Maqueta	de	Jerusalém,	etc.	Tarde	livre.	

23º Dia (Domingo) JErUSaLÉM
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Madri - Jerusalém
23 dias

Paris - Jerusalém
19 dias

Em quarto duplo ............................ 2.890 $ Em quarto duplo ........................... 2.840 $
Supl. quarto single ......................... 1.310  $ Supl. quarto single ........................ 1.290  $
Supl. meia pensão exceto, 
Madri, Paris e Roma (11 jantares) .

  
280 $

Supl. meia pensão exceto, 
Paris e Roma (10 jantares) ...........

  
290 $

Suplemento Saídas
Março 25 (Pascoa) e
Setembro 16, 23 (Tabernáculos) .....

  

200 $

Suplemento Saídas
Março 29 (Pascoa) e
Setembro 20, 27 (Tabernáculos).....

  

200 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ....... 5% Redução 3.ª pessoa em triplo ...... 5%
Não	incluso	no	preço:	vistos,	taxas	de	fronteira,	passagem	aéreo	Roma-Tel	Aviv.
Supl. de meia pensão não inclui jantar no 16º dia.



Eu
ro

pa
ao

 s
eu

 a
lc

an
ce

€

Madri Roma

Atenas

Florença

Veneza

Paris

Londres

Heidelberg

Munique

Bordeaux

Orleans

84

Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Atenas 2. Cruzeiro 4.

INCLUINDO Cruzeiro de 4 dias

Para conhecer as grandes capitais de Europa com cruzeiro pelas ilhas gregas
1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	Vale	
do Loire. Breve parada em Amboise, em cujo castelo habitou Leonardo da Vinci, e Chambord, 
belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr- LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para 
atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade.

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a «Paris Iluminada» e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada	/	Madri,	saída	/	Roma, 
Chegada/saída Atenas.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito	(até	Roma).
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	Paris,	Veneza,	

Florença, Roma e Atenas.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Camarote	cabine	ID	(interna)
•	Pensão	completa	durante	o	cruzeiro.
•	3	excursões	durante	o	cruzeiro
•	Bebidas	com	/	sem	álcool,	durante	o	cruzeiro
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.	

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

25 dias     desde  3.520 $

C-425502Europa Total e Ilhas Gregas

Março 21 28  

Abril 4 11 18 25  

Maio 2 9 16 23 30  

Junho 6 13 20 27  

Julho 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29  

Setembro 5 12 19 26  

Outubro 3  

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya P

Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	St	Mesmin T
Londres Ibis Earls Court TS

Royal National TS
St. Giles TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T

Cidade Hotel Cat.
Heidelberg Leonardo Mannheim (Ladenburg) P

NH Weinheim (Weinheim) P
Munique NH München Neue Messe P

NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Atenas Golden City P
Cruzeiro	Grécia Celestyal Cruises



Europa
ao seu alcance

85

fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo. 

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

14º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

15º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

16º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 

para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

17º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

18º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

19º Dia (Sábado) rOMa-aTENaS (avião) (1.023 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de avião para Atenas. (vôo não este 
incluído). Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do tempo livre.

20º Dia (Domingo) aTENaS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à cidade, com o Estádio Panathinaiko 
de Atenas, onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos dos tempos modernos 
(1896). Seguiremos percorrendo as principais avenidas do centro para ver os edifícios 
mais importantes, como o Parlamento, a Igreja Católica, o Museu da Moeda, a Faculdade, 
a Academia e a Biblioteca Nacional. Continuaremos para a Rocha Sagrada da Acrópole 
e viveremos os momentos mais emocionantes a Idade de Ouro de Atenas. Visitaremos o 
Propileus, o Templo jônico de Atena Nice, o Erection e o Partenon. Resto do tempo livre.

21º Dia (Segunda) aTENaS-MiKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar no cruzeiro da companhia Celestyal 
Cruises. Acomodação no camarote. Saída da embarcação às 13:00 horas. Chegada a 
Mikonos	às	18	horas;	o	barco	permanecerá	ancorado	até	as	23	horas.	Pensão completa 
a bordo.

22º Dia (Terça) KUSaDaSi (Turquia)-PaTMOS 
Chegada a Kusadasi às 7 horas. Excursão para conhecer Éfeso Antiga com o Odeon, a 
Fonte de Trajano, os Banhos Termais de Escolástica, o Templo de Adriano, a Biblioteca de 
Celso, O Grande Teatro, onde São Paulo predicou. Embarque e navegação para Patmos. 
Chegada às 16 horas. Saída às 21 horas. Pensão completa a bordo.

23º Dia (Quarta) rODES
Chegada a Rodes às 7 horas. Você vai poder participar de uma excursõe para conhecer a 
cidade de Lindos e sua Acrópole. Saída de Rodes às 18 horas. Pensão completa a bordo.

24º Dia (Quinta) HEraKLiON (Creta)-SaNTOriNi 
Chegada	 a	 Heraklion	 às	 7	 horas.	 O	 barco	 permanecerá	 ancorado	 até	 as	 11h:30min.	
Navegação ate a mágica ilha de Santorini. Visita incluiu. Saída às 21:30 Hrs. horas. Pensão 
completa a bordo.

25º Dia (Sexta) aTENaS
Chegada ao porto do Lavrion às 6 horas. Desembarque e traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Preços por pessoa USD

Madri - Atenas
25 dias

Paris - Atenas
17 dias

Em quarto duplo ............................ 3.520 $ Em quarto duplo ........................... 2.760 $
Supl. quarto single ......................... 1.590  $ Supl. quarto single ........................ 1.120  $
Supl. meia pensão ......................... 180  $ (1) Supl. meia pensão ........................ 100  $ (2)

Supl. cabine externa (XB) Supl. cabine externa (XB)
Em quarto duplo ............................ 150 $ Em quarto duplo ........................... 150 $
Supl. quarto single ......................... 70  $ Supl. quarto single ........................ 70  $
Supl. taxas porto & 
gorjetas .......................................... 197  $

Supl. taxas porto & 
gorjetas .........................................

  
197 $

(1) Exceto Madri, Londres, Paris, Roma e Atenas (6 jantares). (2) Exceto Paris, Roma e Atenas (4 jantares).
Nota:	Os	preços	não	incluem	passagem	aérea	Roma-Atenas.
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Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Cairo 3. Cruzeiro 4.

INCLUINDO Cruzeiro pelo Nilo 4 dias 

Para conhecer as Grandes Capitais de Europa e as terras dos faraós
1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr- LONDrES (572 kms) 
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para 
atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade. 

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a «Paris Iluminada» e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada	/	Madri,	saída	/	Roma, 
chegada/saída Cairo.
•	Traslados	em	vôos	internos.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.	(até	Roma).
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	Paris, 

Veneza, Florença e Roma.
•	Visitas	em	Egito	de	acordo	programa.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Pensão	completa	durante	no	cruzeiro.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.	

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

26 dias     desde  2.410 $

C-42652Europa Total com Egito

Março 14 21 28  
Abril 4 11 18 25  
Maio 2 9 16 23 30  
Junho 6 13 20 27  
Julho 4 11 18 25  
Agosto 1 8 15 22 29  
Setembro 5 12 19 26  
Outubro 3 10 17 24 31  
Novembro 7 21  
Dezembro 5 12 19 26  
2018  
Janeiro 2 16 30  
Fevereiro 13 27  
Março 6 13 20 27  

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac TS

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile Orleans Ouest La Chapelle St Mesmin T
Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T

Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Cidade Hotel Cat.
Munique NH München Neue Messe P

NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P

Florença Hotel B&B Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P

Cairo Barcelo / Pyramids Park P

Cruzeiro Nilo M/S Solaris II / Sara II P
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Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem. 

14º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (557 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

15º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

16º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

17º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

18º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

19º Dia (Sábado) rOMa-CairO (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de avião para Cairo. (vôo não esta incluí-
do). Chegada ao aeroporto.  Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

20º Dia (Domingo) CairO
Hospedagem e café da manhã. Pela	manhã,	visita	às	pirâmides	de	Quéops,	Quéfren	e	
Miquerinos, a única das sete maravilhas do mundo que ainda resiste, construída há mais de 
4500 anos. A enigmática Esfinge foi esculpida a partir de uma única pedra de 72 metros de 
comprimento e 20 de altura e representa a cabeça do Faraó num corpo de leão. Tarde livre.

21º Dia (Segunda) CairO-LUXOr (avião)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para embarcar no vôo com des-
tino a Luxor. Chegada e traslado ao barco. Distribuição dos camarotes e almoço. Visita ao 
Templo de Karnak, considerado o maior do Egito com a avenida de estátuas de carneiros, 
um	complexo	de	fortificações	com	22	templos	de	diferentes	épocas	faraônicas.	Templo	de	
Luxor,	construído	durante	o	reinado	dos	faraós	Amenófis	III	e	Ramsés	II,	com	sua	avenida	
de esfinges. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

22º Dia (Terça) LUXOr-EDFU
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita à margem ocidental de Luxor, que com-
preende os Colossos de Memnon, o Vale dos Reis e o Templo de Hatchepsut. Navegação 
para Edfu passando pela eclusa de Esna.

23º Dia (Quarta) EDFU-KOM OMBO
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita ao Templo de Hórus, o deus falcão, filho de 
Ísis e Osíris. Navegação para Kom Ombo. Visita ao templo de Sobek, o deus crocodilo e 
Haroëris. Navegação para Assuã.

24º Dia (Quinta) aSSUÃ
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita à Represa Alta, considerada a maior do 
mundo, ao Templo de Philae, a ilha do amor. À tarde, passeio de faluca ao longo do rio Nilo.

25º Dia (Sexta) aSSUÃ-CairO (avião)
Café da manhã. Desembarque e manhã livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional 
ao Templo de Abu Simbel. Pela tarde traslado ao aeroporto para embarcar com destino ao 
Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

26º Dia (Sábado) CairO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Madri - Cairo
26 dias

Paris - Cairo 
18 dias

Em quarto duplo ............................ 2.520 $ Em quarto duplo ........................... 1.780 $
De 7/Nov. a 27/Março ................... 2.410  $ De 7/Nov. a 27/Março .................. 1.730  $
Supl. quarto single ......................... 1.100  $ Supl. quarto single ........................ 630  $
Supl. meia pensão ......................... 180  $ (1) Supl. meia pensão ........................ 100  $ (2)

Supl. A. Temporada em Egito, 
Saídas Outubro: ............................. 80 $

Supl. A. Temporada em Egito, 
Saídas Outubro: ............................ 80 $

Supl. vôo: 
Cairo/Luxor-Assuã/Cairo ................ 350  $

Supl. vôo: 
Cairo/Luxor-Assuã/Cairo ............... 350 $

(1) Exceto Madri, Londres, Paris, Roma e Cairo (6 jantares). (2) Exceto Paris, Roma e Cairo (4 jantares).
Notas: 
-	Não	incluí	passagem	aérea	Roma-Cairo. 
- Em Egito a ordem do programa pode variar sem afetar seu contendo.
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Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Para conhecer Madri, Paris, Bruxelas, Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença, Roma, Nice e Barcelona

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	 ir	 se	 familiarizando	com	a	bela	 capital	 francesa,	além	de	um	agradável	 cruzeiro	ao	
longo do rio Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 

do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms) 
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Amsterdã,	

Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença e 
Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.	

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

27 dias     desde  2.420 $

C-52722Europa Encantadora

Março 18 25  
Abril 1 8 15 22 29  
Maio 6 13 20 27  
Junho 3 10 17 24  
Julho 1 8 15 22 29  
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 23 30  
Outubro 7 14 21 28  
Novembro 4 11 25  
Dezembro 9 16 23 30  
2018  
Janeiro 6 20  
Fevereiro 3 17  
Março 3 10 17 24 31  

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía T

Puerta de Toledo T
Florida Norte P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P
Novotel Bordeaux Aeroport P

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P
Praga Pyramida P
Budapeste Mercure Budapest Buda P

Cidade Hotel Cat.
Viena Senator P

Exe Vienna P
Veneza Delfino (Mestre) P

Albatros (Mestre) P
Florença Grifone P
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Florida Norte P

Exe Moncloa P
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11º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-
tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	
Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida	Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	 livre	
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

13º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem.

14º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para  conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau... Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

15º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

16º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, «Pest», a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

17º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

18º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga ca-
pital	 do	 império	 Austro-Húngaro,	 com	 avenidas	 e	 edifícios	 espetaculares:	 o	 Palácio	 de	
Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; 
passaremos pelo Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade 
de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos 
palácios. 

19º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (600 kms) 
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens 
alpinas para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e 
hospedagem. 

20º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

21º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

22º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

23º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 

conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

24º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

25º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

26º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa- MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

27º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
27 dias

Madri - Roma
24 dias

Paris - Madri
23 dias

Paris - Roma
20 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.750 $ 2.460  $ 2.430  $ 2.210  $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 12 .... 2.620 $ 2.340 $ 2.310 $ 2.100 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 10.. 2.420  $ 2.160  $ 2.120  $ 1.940  $

Supl. quarto single ..................................... 1.180  $ 1.020  $ 1.030  $ 870  $

Supl. meia pensão ..................................... 450  $ (1) 400  $ 
(2) 420  $ 

(3) 370  $ 
(4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (16 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (14 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (13 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Londres 3. Paris 4. Madri 3. Lisboa 3.

Londres, Paris, Madri, Lisboa. A turnê de quatro países do Atlântico

1º Dia (Sabado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência e traslado ao 
hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta cidade cosmopolita para 
conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas 
do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, 
Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca da 
Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favorá-
veis), Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma 
excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a maior 
fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, 
onde se encontram os monumentos mais emblemáticos da cidade. 

4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	

para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita 
opcional a «Paris Iluminada» e um cruzeiro ao longo do Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica pela Cidade Luz passando ao longo de seus monumen-
tos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do 
Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	la	Cité	com	
a imponente catedral de Notre Dame; Invalides, onde se 
encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos 
uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 

declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você 

pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita 

opcional ao interior do importante Museu do Louvre e da Catedral de 
Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais e continuar a descobrir 

os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando da cidade. Aproveite 
para visitar museus, passear por suas ruas, conhecer o Quartier Latin (Bairro Latino) ou 
fazer compras. 

9º Dia (Domingo) PariS-MaDri (avião) (1.052 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no vôo com destino a Madri. (Vôo não 
esta incluído). Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do tempo livre.  

10º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

11º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a explorar a cidade por conta 
própria, visitar seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 
antigo, degustar as deliciosas “tapas”… 

12º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	 chegar	a	Trujillo,	 onde	 teremos	 tempo	 livre	
para	conhecer	sua	bonita	e	monumental	Praça	Maior.	Continuação	até	a	fronteira	portuguesa	
para chegar a Lisboa. Hospedagem. Pela noite visita opcional a um show de fado, música 
típica Portuguesa.

13º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, visita panorâmica de la cidade com 
Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerônimo,	etc.	Tarde	livre.	Possibilidade	de	
participar de uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

14º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã saída ate Fátima, importante centro 
de peregrinação para visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa. Tempo Livre.

15º Dia (Sabado) LiSBOa
Café da manhã e fim de nossos serviços. Oferecemos a possibilidade de voltar para Madri 
de ônibus e prolongar sua estadia na Espanha ou contratar uma extensão da viagem para 
conhecer as cidades monumentais da Andaluzia.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

15 dias     desde  1.580 $
C-41572

Não inclui

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.
•	Traslado:	Saída	Paris.
•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris,	Madri	

e Lisboa.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	Viaje.
•	Taxa	Municipal	em	Paris.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.	 •	Passagem	aérea	Paris-Madri.

Cidades Atlânticas

Março 25   
Abril 1 8 15 22 29   
Maio 6 13 20 27   
Junho 3 10 17 24   
Julho 1 8 15 22 29   
Agosto 5 12 19 26   
Setembro 2 9 16 23 30   
Outubro 7 14 21 28   
Novembro 4 11 25   
Dezembro 9 16 23 30   
2018   
Janeiro 6 20   
Fevereiro 3 17   
Março 3 10 17 24 31   

Londres - Lisboa
15 dias

Londres - Madri
12 dias

Paris - Lisboa
11 dias

Em quarto duplo ...................................... 1.690 $ 1.310  $ 1.040 $
Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 ..... 1.610 $ 1.250 $ 990 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 10 . 1.580  $ 1.190  $ 940  $
Supl. quarto single ................................... 960  $ 820  $ 640  $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................. 5% 5% 5%
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Cidade Hotel Cat.

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Madri Tryp Madrid Centro T
Florida Norte P
Puerta de Toledo T

Lisboa Lutecia P
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Dias Circuito Começa Termina Pág.

8.......... C-3871 De Amsterdã  a Praga      Amsterdã Praga .................... 92
8.......... C-3841 Cidades Imperiais Praga Viena .................... 93
8.......... C-3831 Paris e Países Baixos Paris Amsterdã .............. 94
8.......... C-4871 Londres e Paris Londres Paris ..................... 95
9.......... C-4931 Paris e Madri      Paris Madri  ................... 96
9.......... C-3911 Madri, Lourdes e Paris Madri Paris ..................... 97
9.......... C-40951 Madri e  Londres     Madri Londres ................ 98
9.......... C-39011 De Viena a Roma Viena Roma .................... 99
10........ C-31021 Rota Imperial Berlim Viena .................... 100
10........ C-31031 Europa Moderna Paris Berlim ................... 101
11........ C-41172 Cidades de Vanguarda Londres Amsterdã .............. 102
12........ C-41250 Escapada Europeia          Madri Paris ..................... 103
12........ C-41232 Paris, Madri e  Lisboa     Paris Lisboa ................... 104
12........ C-31271 A Nova Europa Amsterdã Viena .................... 105
12........ C-31211 França e  Países Baixos Madri Amsterdã .............. 106
12........ C-41271 Londres, Paris e Madri    Londres Madri .................... 107
12........ C-31232 Capitais e  Santuários Lisboa Paris ..................... 108
15........ C-31532 Capitais  Atlânticas Lisboa Amsterdã .............. 109
15........ C-31521 Europa Imperial Berlim Roma .................... 110
15........ C-41552 Europa Atlântica Madri Amsterdã .............. 111
15........ C-41551 O Melhor da Europa    Madri Madri .................... 112
16........ C-41612 Euro Flamenco    Madri Paris ..................... 113
16........ C-31631 Do  Sena ao  Danubio Paris Viena .................... 114
17........ C-31752 De Roma a Paris Novo Roma Paris ..................... 115
17........ C-41752 Europa Ocidental Madri Berlim ................... 116
18........ C-41862 Europa Encantada Madri Paris ..................... 117
18........ C-41832 França, Espanha e  Portugal    Paris Madri .................... 118
19........ C-31921 Valsas e Mediterrâneo Berlim Madri .................... 119

Dias Circuito Começa Termina Pág.

19........ C-51921 Europa em Oferta Madri Madri .................... 120
19........ C-519032 Culturas da Europa Roma Paris ..................... 121
19........ C-41972 Europa Cosmopolita Londres Viena .................... 122
19........ C-51932 Euro Peninsular Lisboa Paris ..................... 123
20........ C-32011 Europa Continental Madri Viena .................... 124
20........ C-52022 Europa Romántica    Madri Madri .................... 126
21........ C-32171 Paisagens da  Europa Amsterdã Madri .................... 128
21........ C-32131 Melodias da Europa Paris Roma .................... 130
22........ C-32232 Caminhos da  Europa Lisboa Madri .................... 132
23........ C-502322 Euro Luso Madri Lisboa ................... 134
24........ C-42472 Sensações da  Europa Londres Roma .................... 136
24........ C-42432 Euro Nações Madri Madri .................... 138
25........ C-32531 Sonhos da  Europa     Paris Madri .................... 140
28........ C-32810 Carrosssel Europeu Madri Madri .................... 142
31........ C-43152 Europa 10 Nações Madri Madri .................... 144
6 a 38 .. C-43852 Euro Circular Madri Rotativo ................ 146
36........ C-43652 Grande Tour da Europa (Euro Circular) Madri Madri .................... 148

Escapadas á Europa 
Série Turística

Você poderá escolher entre diversos itinerários de 
diferentes durações.

Uma seleção de hotéis extraordinária para garantir 
seu conforto e fazer de sua viagem uma experiência 
inesquecível.
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Noites: Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2.

Com Berlim

1º Dia (Sábado) BraSiL-aMSTErDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino a 
Amsterdã. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) aMSTErDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã-
Schiphol. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, vi-
sita	panorâmica	em	Amsterdã,	também	chamada	de	Veneza	
do Norte por seus canais. Passaremos pela Praça Dam, o Bairro 
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a 
uma oficina de lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão 
opcional para as típicas vilas de pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco 
pelos seus canais, contemplando a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

4º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a 
monumental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os 
sinais de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cos-
mopolita lançador de tendências. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade 

para se familiarizar com os principais monumentos, perco-
rrendo os lugares mais importantes desta cidade, que se 
mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reu-

nificação: Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou 
parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e os restos do muro que dividia a 
cidade	 até	 1989.	 Tarde	 livre	 durante	 a	 qual	 você	 vai	
poder fazer uma excursão opcional ao campo de con-
centração de Sachsenhausen. 

6º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 

chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do rio 
Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios 

da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a 
República Checa para chegar à bela cidade de Praga. Hospedagem. 

7º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita a esta monumental cidade para con-
hecer seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, 
o típico bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). 
Passaremos pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso re-
lógio astronômico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro 
Nacional, a Praça Venceslau... Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

8º Dia (Sábado) PraGa
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

De Amsterdã a Praga

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P
Grand City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Amsterdã.	
•	Ônibus	de	luxo	com		WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã,	Berlim 

e Praga.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

8 dias     desde  680 $

C-3871 

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18
Dezembro 2 16 23 30
2018
Janeiro 6 13 27
Fevereiro 10 24
Março 10 17 24 31
Abril 7

Amsterdã - Praga
8 dias

Em quarto duplo ........................................ 730 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 ....... 710 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 680 $

Supl. quarto single ..................................... 280 $

Supl. meia pensão (6 jantares) .................. 170 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.

Praga - Budapeste - Viena

Cidades Imperiais

Cidade Hotel Cat.

Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Viena Senator P

Exe Vienna P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Praga.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Praga,	Budapeste	e	

Viena.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Quartas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

8 dias     desde  630 $

C-3841 

Março 29
Abril 5 12 19 26
Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18 25
Novembro 1 8 15 22
Dezembro 6 20 27
2018
Janeiro 3 10 17 31
Fevereiro 14 28
Março 14 21 28
Abril 4 11

Praga - Viena
8 dias

Em quarto duplo ......................................... 740 $

Em quarto duplo Julho 5 a Agosto 23 ........ 710 $

Em quarto duplo Novembro 1 a Março 21 . 630 $

Supl. quarto single ...................................... 290 $

Supl. meia pensão (6 jantares) ................... 170 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 28 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

1º Dia (Quarta) BraSiL-PraGa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Praga. Noite a bordo. 

2º Dia (Quinta) PraGa 
Chegada ao aeroporto internacional de Praga-Ruzyne. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para con-
hecer seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, 
o típico bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). 

Passaremos pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso re-
lógio astronômico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro 
Nacional, a Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade.

4º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

5º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

6º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

7º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

8º Dia (Quarta) ViENa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.
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Noites: Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.

Paris-Bruxelas-Amsterdã

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Possibilidade de 
fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e um pas-
seio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica 
pela Cidade Luz passando ao longo de seus monumentos mais famo-
sos,	 como	a	Place	 de	 la	 Concorde	 e	 o	Arco	 do	 Triunfo,	 a	 Champs	Elysées,	
a	Bastilha,	a	 île	de	 la	Cité	com	a	 imponente	catedral	de	Notre	Dame;	 Invalides,	onde	se	
encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre Eiffel. Na parte 
da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, decla-
rado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetura e seus belos 
jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

5º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	 e	 saída	 para	 a	Bélgica	 para	 chegar	 à	 bela	

e romântica cidade de Bruges. Breve parada para pas-
sear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. 
Continuação para a capital, Bruxelas, e tempo livre para 
explorar a icônica Grand Place, considerada uma das 
mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-
aMSTErDÃ (230 kms)

Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica e 

continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve 
visita e continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

8º Dia (Terça) aMSTErDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Paris e Países Baixos

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris	e	Amsterdã.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

8 dias     desde  780 $

C-3831 

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3

Paris - Amsterdã
8 dias

Em quarto duplo ........................................ 820 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 780 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 20.. 780 $

Supl. quarto single ..................................... 390 $

Supl. meia pensão em
Bruxelas e Amsterdã (3 jantares) .............. 110 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5%
Nota: Preços a partir de Março 27 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Londres 3. Paris 3.

Duas Capitais

Londres e París

Cidade Hotel Cat.

Londres Ibis Earls Court TS

Royal National TS

St. Giles TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres	e	Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

8 dias     desde  880 $

C-4871 

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31

Londres - Paris
8 dias

Em quarto duplo ........................................ 930 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 ....... 890 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 880 $

Supl. quarto single ..................................... 520 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

1º Dia (Sabado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres (Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade.

4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.
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Noites: Paris 4. Madri 3.

Os encantos de França e Espanha

Paris e Madri

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P

Puerta de Toledo T

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Paris.	
•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris	e	Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

9 dias     desde  610 $

C-4931 

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles de Gaulle). Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 

deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo. 

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  

5º Dia (Sábado) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando da cidade. Aproveite 
para visitar museus, passear por suas ruas, conhecer o Quartier Latin (bairro latino) ou 
fazer compras. 

6º Dia (Domingo) PariS-MaDri (avião) (1.054 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no vôo com destino a Madri (vôo 
não esta incluído). Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

8º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a explorar a cidade por conta 
própria, visitar seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 
antigo e degustar as deliciosas “tapas”. 

9º Dia (Quarta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Não inclui

•	Passagem	aérea	Paris-Madri.

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3

Paris - Madri
9 dias

Em quarto duplo ........................................ 720 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 ....... 690 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 20.. 610 $

Supl. quarto single ..................................... 560 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 27 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Madri 2. Lourdes 1. Orleans 1. Paris 3.

Com Vale do Loire

Madri, Lourdes e París

Cidade Hotel Cat.

Madri Melia Castilla P

Lourdes Miramont P

Orleans Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

9 dias     desde  780 $

C-3911 

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

4º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção 
à	 fronteira	 com	 a	 França	 para	 continuar	 através	 da	 região	montanhosa	 dos	 Pireneus	 e	
chegar a Lourdes, um importante centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre para 
visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu 
para Bernadette. Possibilidade de assistir à impressionante Procissão das Velas, (de Abril 
a Outubro).

5º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (690 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours onde iniciaremos um breve passeio pelo 

fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	Castelo	habitou	Leonardo	da	Vinci.	
Continuação para Orleans. Hospedagem. 

6º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (133 kms)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de Joana d’Arc, herói militar e santo, 
também	conhecido	como	o	Maid	of	Orleans,	e	visitar	a	Catedral	de	Santa	Cruz.	A	partida	de	
manhã saída a Paris. Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a 
“Paris Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do  rio Sena. 

7º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

8º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  

9º Dia (Sábado) PariS
Café da manhã e fim dos nossos serviços.

Março 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 24
Dezembro 8 15 22 29
2018
Janeiro 5 19
Fevereiro 2 16
Março 2 9 16 23 30

Madri - Paris
9 dias

Em quarto duplo ........................................ 860 $

Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 25 .... 820 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 16.. 780 $

Supl. quarto single ..................................... 450 $

Supl. jantares em Lourdes e Orleans 
(2 jantares) ................................................ 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3.

Com Vale do Loire

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa pe-
las avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, 
Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça 
de Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms) 
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem.

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr- LONDrES 
(572 kms) 

Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal da 
Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, 
em	seguida,	através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	
Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 

visita panorâmica a esta cidade cosmopolita para 
conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas 

do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, 
Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca da 

Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favorá-
veis), Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma 

excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza 
habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram os 

monumentos mais emblemáticos da cidade.

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDrES 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Madri e Londres

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya P

Agumar P

Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P
B&B Bordeaux les Begles T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T
Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Londres.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres. 
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

9 dias     desde  780 $

C-40951 

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27

Madri - Londres
9 dias

Em quarto duplo ......................................... 860 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 ........ 820 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 20... 780 $

Supl. quarto single ...................................... 470 $

Supl. jantares em Bordeaux e Orleans  
(2 jantares) ................................................. 70 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 27 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.



Escapadas á
Europa

€

Roma

Florença

Veneza

Viena

99

Noites: Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.

Viena, Veneza, Florença, Roma

De Viena a Roma

Cidade Hotel Cat.

Viena Senator P
Exe Vienna P

Veneza Delfino (Mestre) P
Albatros (Mestre) P

Florença Grifone P

Roma Grand Hotel Fleming P
 Roma Aurelia Antica P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Viena.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Viena,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália.

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstosPreços por pessoa USD

9 dias     desde  830 $

C-39011 

1º Dia (Domingo) BraSiL-ViENa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Viena. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda) ViENa  
Chegada ao aeroporto internacional de Viena. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita	 panorâmica	 pela	 antiga	 capital	 do	 império	 Austro-
Húngaro, com avenidas e edifícios espetaculares: o Palácio de 
Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o 
Canal do Danúbio; passaremos pelo Prater com sua emblemática roda-gi-
gante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir a 
um concerto de valsas em um dos palácios. 

4º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens 
alpinas para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e 
 hospedagem. 

5º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 

Campanile	 e	 o	Palácio	 dos	Doges,	 além	da	 famosa	Ponte	 dos	
Suspiros... Tempo livre e possibilidade de fazer um passeio 

opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, ca-
pital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

6º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, para admirar 
suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de 

Santa Maria dei Fiori, com seu belo Campanile e o 
Batistério,	 com	 a	 famosa	 Porta	 do	 Paraíso,	 por	 onde	

passaram Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. 

Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional 
noturna para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes 

e praças.

7º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

8º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 

conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

9º Dia (Segunda) rOMa
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Europa.

Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 10 24 31
2018
Janeiro 7 14 21
Fevereiro 4 18
Março 4 18 25
Abril 1 8 15

Viena - Roma
9 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.000 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 20 ....... 950 $

Em quarto duplo Outubro 29 a Março 18.. 830 $

Supl. quarto single ..................................... 360 $

Supl. meia pensão (4 jantares)
exceto Roma .............................................. 100 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Berlim

Praga

Viena

Budapeste

100

Noites: Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.

Berlim, Praga, Budapeste, Viena

Rota Imperial

Cidade Hotel Cat.

Berlim Park Hotel Blub P
Grand City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Viena Senator P
Exe Vienna P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Berlim.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Berlim,	Praga,	

Budapeste e Viena.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

10 dias     desde  860 $

C-31021 

1º Dia (Segunda) BraSiL-BErLiM 
Saída em vôo intercontinental com destino a Berlim. Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) BErLiM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim-Tegel. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-
tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	
Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida	Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	 livre	
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

4º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem. 

5º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para  conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-

mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau... Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

6º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

7º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com o 
Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela vista 
panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às margens 
do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional. 

8º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

9º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

10º Dia (Quarta) ViENa
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20
Dezembro 4 18 25
2018
Janeiro 1 8 15 29
Fevereiro 12 26
Março 12 19 26
Abril 2 9

Berlim - Viena
10 dias

Em quarto duplo ........................................ 990 $

Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 ....... 940 $

Em quarto duplo Outubro 30 a Março 19.. 860 $

Supl. quarto single ..................................... 400 $

Supl. meia pensão (8 jantares) .................. 220 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 26 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.



Escapadas á
Europa
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Bruxelas
Berlim

Paris

Amsterdã
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Noites: Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2.

De Paris a Berlim

Europa Moderna

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Amsterdã	e	

Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

10 dias     desde  930 $

C-31031 

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS  
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles de Gaulle). Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

5º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

8º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-
tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	
Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida	Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	 livre	
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

10 Dia (Quinta) BErLiM
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3

Paris - Berlim
10 dias

Em quarto duplo ........................................ 990 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 ....... 940 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 20.. 930 $

Supl. quarto single ..................................... 450 $

Supl. meia pensão exceto Paris 
(5 jantares) ................................................ 160 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 27 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Bruxelas

Londres

Paris

Amsterdã
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Noites: Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.

Para conhecer as cidades que marcam a varguarda européia

Cidades de Vanguarda

Cidade Hotel Cat.

Londres Ibis Earls Court TS

Royal National TS

St. Giles TS

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris	e	

Amsterdã.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

11 dias     desde  1.190 $

C-41172 

1º Dia (Sabado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da 
manhã, visita panorâmica a esta cidade cosmopo-
lita para conhecer os lugares mais interessantes, 
como as Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de 
Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham 
com a troca da Guarda Real (se as condições meteorológi-
cas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em seguida, possi-
bilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, 
considerado a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para 
a City of London, onde se encontram os monumentos mais emblemáticos 
da cidade.

4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-
PariS (425 kms)

Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no 
trem “Le Shuttle” e atravessar o Canal da Mancha pelo 
Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	

viagem para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional a “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 

panorâmica pela Cidade Luz passando ao longo de seus 
monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	
la	Cité	com	a	imponente	catedral	de	Notre	Dame;	Invalides,	

onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada 
para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos 

uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado 
Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetura 

e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso 
espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

9º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

11º Dia (Terça) aMSTErDÃ 
Café da manhã e fim do nossos serviços.

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31

 Londres - Amsterdã
 11 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.250 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 ....... 1.190 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 1.190 $

Supl. quarto single ..................................... 650 $

Supl. meia pensão exceto 
Londres e Paris (3 jantares) ...................... 110 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.



Escapadas á
Europa

o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

€

Madri

Bordeaux

Orleans

Paris

Londres
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Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3.

Espanha, França e Inglaterra, com Vale do Loire

Escapada Europeia

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya P
 Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres	e	

Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres. 
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  1.090 $
C-41250 

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: 
Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça 
de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San 
Sebastian rumo à fronteira francesa para chegar a Bordeaux, capital da 
Aquitânia e importante região vinícola. Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms) 
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai 

embarcar no ferry para atravessar o Canal da Mancha. 
Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta cidade cosmopolita para 
 conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas 
do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, 
Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 

da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem 
favoráveis), Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade 

de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, 
considerado a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos 

para a City of London, onde se encontram os monumentos mais 
emblemáticos da cidade.

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27

Madri - Paris
12 dias

Madri - Londres
9 dias

Em quarto duplo ......................................... 1.210 $ 860 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 ..... 1.150 $ 820 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 13... 1.090 $ 780 $

Supl. quarto single ...................................... 670 $ 470 $

Supl. (2 jantares) Bordeaux e Orleans ....... 70 $ 70 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5% 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Paris 4. Madri 3. Lisboa 3.

Com Fátima

Paris, Madri e Lisboa
12 dias     desde  1.000 $

C-41232

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles de Gaulle).  Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” 
e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

5º Dia (Sábado) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando da cidade. Aproveite 
para visitar museus, passear por suas ruas, conhecer o Quartier Latin (bairro latino) ou 
fazer compras 

6º Dia (Domingo) PariS-MaDri (avião) (1.054 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no vôo com destino a Madri (vôo 
não esta incluído). Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

8º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a explorar a cidade por conta 
própria, visitar seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 
antigo, degustar as deliciosas “tapas”…  

9º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Extremadura para chegar a Trujillo com tempo 
livre para conhecer o centro monumental com sua Praça Maior. Continuação ate a frontei-
ra portuguesa para chegar a Lisboa. Hospedagem. À noite visita opcional a um show de 
Fado,musica e canções tipicas de Portugal. 

10º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, visita panorâmica a esta bela cidade 
situada	na	foz	do	rio	Tejo:	Bairro	da	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	
Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

11º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saida para Fatima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa.

12º Dia (Sábado) LiSBOa
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T

Ibis  Paris 17  Clichy Batignolles T

Madri Tryp Gran Via T

Puerta de Toledo T

Florida Norte P

Lisboa Lutecia P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Paris.
•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Madri	e	

Lisboa.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Não inclui

•	Passagem	aérea	Paris-Madri.

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3

Paris - Lisboa
12 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.100 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.050 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 13.. 1.000 $

Supl. quarto single ..................................... 700 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.

De Amsterdã a Viena com Berlim, Praga e Budapeste

1º Dia (Sabado) BraSiL-aMSTErDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino a Amsterdã. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Domingo) aMSTErDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã 
Schipol.  Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita	 panorâmica	 em	 Amsterdã,	 também	 chamada	 de	
Veneza do Norte por seus canais. Passaremos pela Praça 
Dam, o Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) 
e faremos uma visita a uma oficina de lapidação e polimento 
de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas 
de pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos 
seus canais, contemplando a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

4º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, 
a monumental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os 
sinais de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmo-
polita lançador de tendências. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 

desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	
reunificação: Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, 

Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...e os 
restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	du-

rante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao 
campo de concentração de Sachsenhausen. 

6º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os 
bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre 
e continuação para a República Checa para chegar à 

bela cidade de Praga. Hospedagem.

7º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta 

monumental cidade para conhecer seus monumentos mais 
importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o 

típico bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio 
Vltava (Moldava). Passaremos pela parte antiga com a Praça da Cidade 

Velha, onde se encontra o famoso relógio astronômico, a Igreja de Nossa Senhora 
Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a Praça Venceslau...  Tarde livre para 
continuar desfrutando desta bela cidade.

8º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação da 
viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo livre e pos-
sibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro no Danúbio. 

9º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

10º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem.
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

11º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

12º Dia (Quarta) ViENa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

A Nova Europa

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P
Grand City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Viena Senator P
Exe Vienna P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Amsterdã.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã,	Berlim,	

Praga, Budapeste e Viena.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  990 $

C-31271

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18
Dezembro 2 16 23 30
2018
Janeiro 6 13 27
Fevereiro 10 24
Março 10 17 24 31
Abril 7

Amsterdã - Viena
12 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.110 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 ....... 1.060 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 990 $

Supl. quarto single ..................................... 450 $

Supl. meia pensão (10 jantares) ................ 290 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Madri 2. Lourdes 1. Orleans 1. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.

Com Lourdes e Vale do Loire

França e Países Baixos

Cidade Hotel Cat.

Madri Melia Castilla P

Lourdes Miramont P

Orleans Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris	e	

Amsterdã.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  1.060 $

C-31211 

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica pela cidade com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de 
Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pes-
soais. Recomendamos uma excursão opcional à 
monumental cidade de Toledo. 

4º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
com	 a	 França	 para	 continuar	 através	 da	 região	
montanhosa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um 
importante centro de peregrinação. Hospedagem. 
Tempo livre para visitar a Basílica e a Santa Gruta, 
onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu pa-
ra Bernadette. Possibilidade de assistir à impressionante 
Procissão das Velas, (de Abril a Outubro). 

5º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (690 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours  onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	Castelo	habitou	Leonardo	da	Vinci.	
Continuação para Orleans. Hospedagem. 

6º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (133 kms)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de Joana d’Arc, herói militar e santo, 
também	conhecido	como	o	Maid	of	Orleans,	e	visitar	a	Catedral	de	Santa	Cruz.	A	partida	de	
manhã saída a Paris. Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a 
“Paris Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade 

Luz passando ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place 
de	la	Concorde	e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	
île	de	la	Cité	com	a	imponente	catedral	de	Notre	Dame;	Invalides,	

onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada pa-
ra fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos 

uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, vo-
cê pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

8º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma 
visita opcional ao interior do importante Museu do Louvre 

e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades 
pessoais e continuar a descobrir os monumentos mais impor-

tantes desta cidade cosmopolita. 

9º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	

cidade de Bruges. Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos 
canais. Continuação para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand 
Place, considerada uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

10º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

11º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

12º Dia (Terça) aMSTErDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 24
Dezembro 8 15 22 29
2018
Janeiro 5 19
Fevereiro 2 16
Março 2 9 16 23 30

Madri - Amsterdã
12 dias

Paris - Amsterdã
7 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.140 $ 770 $

Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 .... 1.090 $ 740 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 16.. 1.060 $ 720 $

Supl. quarto single ..................................... 560 $ 330 $

Supl. meia pensão ..................................... 140 $ (1) 110 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
(1) Exceto Madri e Paris (5 jantares). (2) Exceto Paris (3 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Londres 3. Paris 4. Madri 3.

De Londres a Madri

Londres, Paris e Madri
12 dias     desde  1.190 $

C-41271

1º Dia (Sábado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica a esta cidade cosmopolita para conhecer os luga-
res mais interessantes, como as Casas do Parlamento e o Big Ben, 
Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com 
a troca da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), 
Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de 
Windsor, considerado a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of 
London, onde se encontram os monumentos mais emblemáticos da cidade.

4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-
CaLaiS-PariS (425 kms) 

Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no 
trem “Le Shuttle” e atravessar o Canal da Mancha pelo 
Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	
da viagem para Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e um 
cruzeiro ao longo do Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 

panorâmica pela Cidade Luz passando ao longo de seus 
monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	
la	Cité	com	a	imponente	catedral	de	Notre	Dame;	Invalides,	

onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada 
para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos 

uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado 
Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetura e seus 

belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo. 

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando de esta cidade, 
visitar os museus, passear por suas ruas, realizar compras. 

9º Dia (Domingo) PariS-MaDri (avião) (1.054 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (vôo não esta incluído) para embarcar no avião para 
Madri. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do tempo livre.  

10º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

11º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a explorar a cidade por conta 
própria, visitar seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 
antigo, degustar as deliciosas “tapas”…

12º Dia (Quarta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Cidade Hotel Cat.

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Madri Tryp Gran Via T
Puerta de Toledo T
Florida Norte P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.
•	Traslado:	Saída	Paris.
•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris	e	Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Não inclui

•	Passagem	aérea	Paris-Madri.

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31

Londres - Madri
12 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.310 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 ....... 1.250 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 1.190 $

Supl. quarto single ..................................... 820 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Lisboa 3. Madri 2. Lourdes 1. Orleans 1. Paris 3.

Com Fátima, Lourdes e Vale do Loire

Capitais e Santuários

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Melia Castilla P

Lourdes Miramont P

Orleans Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Lisboa.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Madri	e	

Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  1.160 $

C-31232 

1º Dia (Terça) BraSiL-LiSBOa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa 
Portela. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento 
e resto do dia livre.

3º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica de la cidade com Bairro de Alfama, 
Torre	 de	Belém,	Mosteiro	 dos	 Jerônimo,	 etc.	 Tarde	 livre.	
Possibilidade de participar de uma excursão opcional a Sintra, 
Cascais, Estoril. 

4º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã saída ate Fátima, importante 
centro de peregrinação para visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa. 

5º Dia (Sábado) LiSBOa-CaCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã. Saída ate a fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre para 
visitar sua Praça Maior e casco antigo com seu bairro medieval. Almoço livre. Continuação 
ate Madri. Chegada e alojamento.

6º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 

um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais 
importantes: Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, 

Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades 

pessoais. Recomendamos uma excursão opcional à monu-
mental cidade de Toledo. 

7º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França	 para	 continuar	 através	 da	 região	 montanhosa	

dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante centro 
de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre para visitar 

a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo a tradição, 
a Virgem Maria apareceu para Bernadette. Possibilidade 

de assistir a impressionante procissão das velas, (de Abril a 
Outubro).

8º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (690 kms) 
Café da manhã e saída  para Poitiers e Tours  onde iniciaremos um breve passeio pelo 

fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	Castelo	habitou	Leonardo	da	Vinci.	
Continuação para Orleans. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (133 kms)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de Joana d’Arc, herói militar e santo, 
também	conhecido	como	o	Maid	of	Orleans,	e	visitar	a	Catedral	de	Santa	Cruz.	A	partida	de	
manhã saída a Paris. Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a 
“Paris Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Flambeau Procession mariale -®OT Lourdes Studio GP Photo

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27

Lisboa - Paris
12 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.240 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.180 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 13.. 1.160 $

Supl. quarto single ..................................... 590 $

Supl. jantares em Lourdes e
Orleans (2 jantares) ................................... 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Lisboa 3. Madri 2. Lourdes 1. Orleans 1. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.

Lisboa, Madri, Paris, Bruxelas e Amsterdã. Com Fátima, Lourdes e Vale do Loire

Capitais Atlânticas
15 dias     desde  1.450 $

C-31532

1º Dia (Terça) BraSiL-LiSBOa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa Portela. Assistência 
e traslado ao hotel. Alojamento e resto do dia livre.

3º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica de la cidade com Bairro de Alfama, 
Torre	 de	 Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimo,	 etc.	 Tarde	 livre.	
Possibilidade de participar de uma excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril. 

4º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã saída 
ate Fátima, importante centro de peregrinação para visitar a 
Basílica e posteriormente regresso a Lisboa. 

5º Dia (Sábado) LiSBOa-CaCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã. Saída ate a fronteira espanhola para chegar a 
Cáceres. Tempo livre para visitar sua Praça Maior e casco antigo com seu 
bairro medieval. Almoço livre. Continuação ate Madri. Chegada e alojamento.

6º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

7º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção 
à	 fronteira	 com	 a	 França	 para	 continuar	 através	 da	 região	 montanhosa	 dos	 Pireneus	

e chegar a Lourdes, um importante centro de peregrinação. 
Hospedagem. Tempo livre para visitar a Basílica e a Santa 

Gruta, onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu 
para Bernadette. Possibilidade de assistir à impressionan-

te Procissão das Velas, (de Abril a Outubro). 
8º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS 
(690 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours  on-
de	 iniciaremos	 um	 breve	 passeio	 pelo	 fértil	 Vale	
do Loire. Breve parada em Amboise, em cujo 
Castelo habitou Leonardo da Vinci. Continuação 
para Orleans. Hospedagem.
9º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (132 kms)

Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de 
Joana	 d’Arc,	 herói	militar	 e	 santo,	 também	 conhecido	

como o Maid of Orleans, e visitar a Catedral de Santa 
Cruz. A partida de manhã saída a Paris. Chegada e hospe-

dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris 
Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela 

Cidade Luz passando ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la 
Concorde	e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	la	Cité	com	a	imponen-
te catedral de Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve 
parada para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para 
conhecer sua deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcional-
mente, assistir a um famoso espetáculo.
11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 

importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

13º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

14º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

15º Dia (Terça) aMSTErDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Melia Castilla P

Lourdes Miramont P

Orleans Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Madri,	

Paris e Ámsterdam.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Lisboa - Amsterdã
15 dias

Madri - Amsterdã
11 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.520 $ 1.110 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.450 $ 1.060 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 13.. 1.450 $ 1.030 $

Supl. quarto single ..................................... 930 $ 530 $

Supl. meia pensão ..................................... 140 $ (1) 140 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
(1) Exceto Lisboa, Madri e Paris (5 jantares). (2) Exceto Madri e Paris (5 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.

Países e cidades cheias de história que deixam marca

Europa Imperial

Cidade Hotel Cat.
Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East P
Praga Pyramida P
Budapeste Mercure Budapest Buda P
Viena Senator P
 Exe Vienna P
Veneza (Mestre) Delfino / Albatros P
Florença Grifone P
Roma Grand Hotel Fleming P
 Roma Aurelia Antica P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Berlim,	Praga,	

Budapeste, Viena, Veneza, Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

15 dias     desde  1.400 $
C-31521

1º Dia (Segunda) BraSiL-BErLiM 
Saída em vôo intercontinental com destino a Berlim. Noite a bordo. 
2º Dia (Terça) BErLiM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim–Tegel.  
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do 
dia livre. 
3º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares mais 
importantes desta cidade, que se mantinha dividida 
até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, 
Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...e os restos do 
muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	
qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo 
de concentração de Sachsenhausen. 
4º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à 
sua antiga capital, Dresden, às margens do rio Elba, e que foi prati-
camente destruída durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. 
Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à bela cidade de 
Praga. Hospedagem. 
5º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade.
6º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 

da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar uma excursão 

opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro no Danúbio. 

7º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta ci-
dade única que está dividida em duas partes. Começaremos 
pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha 
com o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos 
Pescadores para contemplar uma bela vista panorâmica 
do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna 
na planície às margens do rio, com o Parlamento, a Praça 
dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar folclórico 

húngaro opcional.

8º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar 

a Viena. Hospedagem. (Possibilidade de visitar Viena na che-
gada à tarde).

9º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 

pela	antiga	capital	do	 império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espeta-
culares: o Palácio de Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o 
Canal do Danúbio; passaremos pelo Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre 
e possibilidade de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas 
em um dos palácios. 

10º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens alpinas 
para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e hospedagem. 

11º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	

seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem.
12º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

13º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

14º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

15º Dia (Segunda) rOMa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20
Dezembro 4 18 25
2018
Janeiro 1 8 15 29
Fevereiro 12 26
Março 12 19 26
Abril 2 9

Berlim - Roma
15 dias

Em quarto duplo ....................................... 1.640 $

Em quarto duplo Junho 26 a Agosto 21 ... 1.560 $

Em quarto duplo Outubro 23 a Março 12 1.400 $

Supl. quarto single .................................... 630 $

Supl. meia pensão exceto
Roma (10 jantares) ................................... 280 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................. 5%
Nota: Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.

Madri, Londres, Paris, Amsterdã

Europa Atlântica

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya P
 Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	

Paris e Amsterdã.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

15 dias     desde  1.480 $
C-41552

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de 
Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre para 
compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e 
San Sebastian rumo à fronteira francesa para chegar a Bordeaux, 
capital da Aquitânia e importante região vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms) 
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve 
passeio	pelo	fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	castelo	habi-
tou Leonardo da Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação 
para Orleans. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr- LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para atraves-
sar	o	Canal	da	Mancha.	Desembarque	no	porto	inglês	de	Dover	para,	em	seguida,	através	da	
Inglaterra, chegar a Londres. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade cos-
mopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e o Big 

Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a 
troca da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), 

Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ao Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza 

habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde 
se encontram os monumentos mais emblemáticos da cidade. 

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Sugerimos uma excursão opcional à 
cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	
ou dispor de seu tempo livre para continuar conhecen-
do uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de 
seus museus. 

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-
EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)

Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar 
no trem “Le Shuttle” e atravessar o Canal da Mancha pelo 
Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	via-

gem para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita 
opcional a “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	Champs	Elysées,	 a	Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-

portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms) 
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	 romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação para 
a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada uma das 
mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

13º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

14º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando a bela arqui-
tetura dos edifícios riberinhos. 

15º Dia (Terça) aMSTErDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27

Madri - Amsterdã
15 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.600 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.520 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 13.. 1.480 $

Supl. quarto single ..................................... 800 $

Supl. meia pensão exceto Madri, Londres 
e Paris (5 jantares) .................................... 170 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites:  Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Barcelona 2

Em trem de alta velocidade (TGV/AVE)

O Melhor da Europa
15 dias     desde  1.720 $

C-41551

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do 
dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: 
Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça 
de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos 
e San Sebastian rumo à fronteira francesa para chegar a 
Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 
5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve 
passeio	pelo	fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	castelo	habitou	
Leonardo da Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação 
para Orleans. Hospedagem. 
6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr- LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para atraves-
sar	o	Canal	da	Mancha.	Desembarque	no	porto	inglês	de	Dover	para,	em	seguida,	através	da	
Inglaterra, chegar a Londres. Hospedagem. 
7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade cos-
mopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e o Big 

Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly 

Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional 
ao Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada do 

mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram os 
monumentos mais emblemáticos da cidade.

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais. Sugerimos uma excursão opcional à cidade de 
Oxford,	 famosa	 por	 sua	 célebre	 universidade,	 ou	 dispor	
de seu tempo livre para continuar conhecendo uma das 
capitais mais animadas do mundo, fazer compras em suas 
famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- 
EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)

Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar 
no trem «Le Shuttle» e atravessar o Canal da Mancha pelo 
Eurotúnel	 até	 Calais,	 em	 território	 francês.	 Continuação	 da	

viagem para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma 
visita opcional a «Paris Iluminada» e um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade 

Luz passando ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la 
Concorde	e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	la	Cité	com	a	imponente	
catedral de Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve pa-
rada para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional 
ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a 
um famoso espetáculo. 

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-BarCELONa (trem) (1.035 kms)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado a estação para sair em trem bala com destino 
Barcelona. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

13º Dia (Domingo) BarCELONa 
Hospedagem e café da manhã. Visita da cidade em ônibus de três andares e guia de áudio. 
Escolha um ou dois rotas com pontos nos lugares principais,  Plaça de Catalunya, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya MNAC, Sagrada Familia, Parque Guell, Pedralbes, Camp Nou 
(F.C. Barcelona), etc.  Resto do tempo livre.

14º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (622 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 
15º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile Orleans Ouest La Chapelle St Mesmin T
Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro / Puerta de Toledo T

Florida Norte P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.	
•	Traslado:	Saída	Paris	(hotel-estação)	
•	Traslado:	Chegada	Barcelona	(estação-hotel).
•	Bilhete	de	trem	TGV/AVE	(Paris-Barcelona)	classe	turista.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres	e	Paris.
•	Visita	em	Barcelona	em	ônibus	com	audio-guía.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2
Março 6 13 20 27

Madri - Madri
15 dias

Madri - Barcelona
14 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.920 $ 1.800 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 ....... 1.830 $ 1.710 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 13.. 1.720 $ 1.610 $

Supl. quarto single ..................................... 920 $ 880 $

Supl. meia pensão exceto Madri,
Londres e Paris (4 jantares) ...................... 110 $ 110 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 3. Sevilha 2. Granada 1. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3.

Espanha, França e Inglaterra, com Vale do Loire

Euro Flamenco

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Sevilha NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Córdoba,	Sevilha,	

Granada, Toledo, Londres e Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	1	almoço	e	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Serviço	de	carregadores	em		Sevilha	e	Granada.	

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

16 dias     desde  1.660 $

C-41612

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 
2º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do 
dia livre. 

3º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa pelas 
avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, 
Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, 
Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real… Resto do dia 
livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Segunda) MaDri-CÓrDOBa-SEViLHa (530 kms)
Café da manhã. Saída para chegar a Córdoba. Visita da 
cidade incluindo o interior da famosa Mesquita/Catedral e 
o Bairro Judeu. Posteriormente, saída para Sevilha. Jantar e 
hospedagem. 
5º Dia (Terça) SEViLHa
Meia pensão. Pela manhã, visita à cidade, incluindo o Parque Maria Luísa, 
a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bairro 
de Santa Cruz. Tarde livre.

6º Dia (Quarta) SEViLHa-GraNaDa (254 kms)
Café da manhã.	 Saída	 até	 Granada.	 Visita	 ao	 deslumbrante	 complexo	 monumental	 da	
Alhambra com seus lindos palácios Nasridas e os belos jardins do Generalife. Jantar e 
hospedagem. 
7º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de Toledo para visitar seu conjunto histó-
rico-artístico considerado Monumento Nacional e Patrimônio da Humanidade. Almoço. 
Posteriormente continuação a Madri. Chegada e hospedagem.

8º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San 

Sebastian rumo à fronteira francesa para chegar a Bordeaux, ca-
pital da Aquitânia e importante região vinícola. Hospedagem. 

9º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS 
(450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde inicia-
remos	um	breve	passeio	pelo	fértil	Vale	do	Loire.	Breve	
parada em Amboise, em cujo castelo habitou Leonardo 
da Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magnífi-
cos jardins. Continuação para Orleans. Hospedagem. 
10º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-

LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você 

vai embarcar no ferry para atravessar o Canal da Mancha. 
Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

11º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâ-

mica a esta cidade cosmopolita para conhecer os lugares mais interes-
santes, como as Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, 

Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca da Guarda Real (se as condições 
meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma 
excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada do mundo. 
Seguiremos para a City of London, onde se encontram os monumentos mais emblemáticos 
da cidade.

12º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

13º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

14º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

15º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

16º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 17
Dezembro 1 8 15 22 29
2018
Janeiro 12 26
Fevereiro 9 23
Março 2 9 16 23

Madri - Paris
16 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.780 $

Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 .... 1.700 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 9.... 1.660 $

Supl. quarto single ..................................... 860 $

Supl. jantares em Bordeaux e Orleans  
(2 jantares) ................................................ 70 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.

Uma atraente viagem  para ver Paris, Bruxelas, Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste e Viena

Do Sena ao Danúbio

Cidade Hotel Cat.
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Viena Senator P
Exe Vienna P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Amsterdã,	

Berlim, Praga, Budapeste e Viena.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

16 dias     desde  1.500 $
C-31631

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles 
de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris 
Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo 
do rio Sena. 
3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica pela Cidade Luz passando ao longo de seus 
monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	 île	
de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	 Notre	 Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com 
breve parada para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da 
tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, 
para conhecer sua deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. 
À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo. 
4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior 
do importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades 
pessoais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 
5º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	Breve	
parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação para a capital, 
Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada uma das mais belas 
praças do mundo. Hospedagem. 
6º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 

visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com 
uma breve visita e continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica	 em	 Amsterdã,	 também	 chamada	 de	 Veneza	
do Norte por seus canais. Passaremos pela Praça Dam, 
o Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e 
faremos uma visita a uma oficina de lapidação e polimen-
to de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as 
típicas vilas de pescadores de Marken e Volendam, ou 
passeio de barco pelos seus canais, contemplando a bela 
arquitetura dos edifícios riberinhos. 

8º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha 

e chegar à sua capital, a monumental cidade de Berlim, símbolo 
da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais de seu 

recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante 
centro cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 

pela cidade para se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os 
lugares	mais	 importantes	desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	recentemente,	sím-
bolo da reunificação: Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, 
Alexanderplatz,	 avenida	 Kurfurstendamn...e	 os	 restos	 do	muro	 que	 dividia	 a	 cidade	 até	
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de 
concentração de Sachsenhausen. 
10º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar 
à bela cidade de Praga. Hospedagem. 

11º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronômi-
co, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a Praça 
Venceslau... Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 
12º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação da 
viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo livre e pos-
sibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro no Danúbio. 
13º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional.
14º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 
15º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 
16 Dia (Quarta) ViENa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3

Paris - Viena
16 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.660 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.580 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 13.. 1.500 $

Supl. quarto single ..................................... 700 $

Supl. meia pensão exceto Paris  
(11 jantares) .............................................. 320 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3.

De Roma a Paris

Cidade Hotel Cat.
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Roma.
•	Ônibus	de	luxo	com	Wi-Fi	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Roma,	Madri,	

Londres e Paris. 
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres. 
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•Taxas	Municipais	em	Italia,	França	e	

Barcelona

Datas de saída garantidas: Quintas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

17 dias     desde  1.710 $
C-31752

1º Dia (Quinta) BraSiL-rOMa 
Saída em vôo intercontinental com destino Roma. Noite a bordo. 

2º Dia (Sexta) rOMa 
Chegada ao aeroporto de Roma Ciampino/Fuimicino.  
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela Cidade Imperial passando pela 
Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de 
Constantino, Circo Máximo e a imponente Praça de São 
Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e 
a Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo. 

4º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pes-
soais, para o qual recomendamos uma excursão opcional de dia 
completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer Pompeia, 
cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 
d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos 
com suas belezas naturais.

5º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino.

6º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

7º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	

Basílica da Virgem do Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer 
seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. Hospedagem.

8º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica pela cidade com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de 
Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
Recomendamos uma excursão opcional à monumental 
cidade de Toledo.

9º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos 

e San Sebastian rumo à fronteira francesa para chegar a 
Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 

Hospedagem. 

10º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS 
(450 kms)

Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve 
passeio	pelo	 fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	castelo	habitou	

Leonardo da Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação 
para Orleans. Hospedagem. 

11º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr- LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para atra-
vessar	o	Canal	da	Mancha.	Desembarque	no	porto	inglês	de	Dover	para,	em	seguida,	através	
da Inglaterra, chegar a Londres. Hospedagem. 

12º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 

da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram 
os monumentos mais emblemáticos da cidade.

13º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	
livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras 
em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

14º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem «Le Shuttle» e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a «Paris Iluminada» e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

15º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

16º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

17º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 16 30
Dezembro 14 28
2018
Janeiro 11 25
Fevereiro 8 22
Março 8 22

Novo

Roma - Paris
17 dias

Roma - Londres
14 dias

Roma - Madri
9 dias

Em quarto duplo .................................... 1.890 $ 1.630 $ 940 $

Em quarto duplo Junho 29 a Agosto 17 1.800 $ 1.550 $ 900 $

Em quarto duplo Outubro 26 a Março 8 1.710 $ 1.480 $ 860 $

Supl. quarto single ................................. 940 $ 740 $ 430 $

Supl. meia pensão .................................. 120 $ (1) 120 $ (2) 50 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5% 5% 5%
(1) Exceto Roma, Madri, Londres e Paris (4 jantares). (2) Exceto Roma, Madri e Londres (4 jantares). 
(3) Exceto Roma e Madrid (2 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 22 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2.

Um mosaico de culturas e paisagens

Europa Ocidental

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National TS
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	

Paris, Amsterdã e Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

17 dias     desde  1.670 $

C-41752

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a 
bordo. 
2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 
3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: 
Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça 
de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e 
San Sebastian rumo à fronteira francesa para chegar a Bordeaux, 
capital da Aquitânia e importante região vinícola. Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve 
	passeio	 pelo	 fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	
Leonardo da Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação 
para Orleans. Hospedagem. 
6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para 
 atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 
7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca da 

Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), 
Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma ex-

cursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a maior 
fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of 

London, onde se encontram os monumentos mais emble-
máticos da cidade.

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais. Sugerimos uma excursão opcional à cidade de 
Oxford,	 famosa	 por	 sua	 célebre	 universidade,	 ou	 dispor	
de seu tempo livre para continuar conhecendo uma das 
capitais mais animadas do mundo, fazer compras em suas 

famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-
CaLaiS-PariS (425 kms)

Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no 
trem “Le Shuttle” e atravessar o Canal da Mancha pelo Eurotúnel 

até	Calais,	em	território	 francês.	Continuação	da	viagem	para	Paris.	
Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris 

Iluminada” e um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	Champs	Elysées,	 a	Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo. 
11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	 romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação para 
a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada uma das 
mais belas praças do mundo. Hospedagem. 
13º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 
14º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando a bela arqui-
tetura dos edifícios riberinhos. 
15º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.
16º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen. 
17º Dia (Quinta) BErLiM 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27

Madri - Berlim
17 dias

Em quarto duplo ....................................... 1.800 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 ... 1.710 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 6... 1.670 $

Supl. quarto single .................................... 860 $

Supl. meia pensão exceto Madri, 
Londres e Paris (7 jantares) ..................... 220 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................. 5%
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Madri 3. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3.

Espanha, Portugal, França e Inglaterra

Europa Encantada
18 dias     desde  1.810 $

C-41862

1º Dia (Quarta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Quinta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Sexta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: 
Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça 
de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4.º Dia (Sábado) MaDri-ÁViLa-SaLaMaNCa-POrTO 
(568 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Ávila, cidade castelhana cuja 
muralha medieval resiste ao tempo. Tempo livre para conhecer a 
cidade murada e a parte antiga. Continuação para Salamanca, antiga e 
monumental cidade universitária. Tempo livre para passear pelo centro histórico 
e	conhecer	sua	célebre	Praça	Mayor	de	estilo	barroco.	Saída	rumo	à	fronteira	portuguesa	
até	chegar	ao	Porto.	Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Domingo) POrTO 
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada Patrimônio Mundial, com 
a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, 
onde degustaremos seu mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

6.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das Universidades mais anti-
gas da Europa e berço do Fado. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

7.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de pere-

grinação. Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente, 
continuação para Lisboa, capital de Portugal. Hospedagem. 

À noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, 
música típica de Portugal.

8.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio	Tejo:	Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	
Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma excur-
são opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

9.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 

chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça 
Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 

Patrimônio Mundial. Almoço livre. Continuação da viagem para 
Madri. Chegada e hospedagem.

10º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian 

rumo à fronteira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importan-
te região vinícola. Hospedagem. 

11º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 

12º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para 
atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

13º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade.
14º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.
15º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 
16º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.
17º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 
18º Dia (Sábado) PariS
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P
Porto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marques de Sá P
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Porto,	Lisboa, 

Londres e Paris. 
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Serviço	de	carregadores	em		Portugal.	
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	de	vinhos	em	Porto.	

Datas de saída garantidas: Quartas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Novo itinerario

Março 29
Abril 5 12 19 26
Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18

Madri - Paris
18 dias

Lisboa - Paris
12 dias

Em quarto duplo ......................................... 1.900 $ 1.390 $

Em quarto duplo Junho 21 a Agosto 16 ..... 1.810 $ 1.320 $

Supl. quarto single ...................................... 890 $ 680 $

Supl. jantares em Bordeaux e Orleans  
(2 jantares) ................................................. 70 $ 70 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5% 5%
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Noites: Paris 4. Madri 4. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1.

O charme da França e Península Ibérica

França, Espanha e Portugal
18 dias     desde  1.750 $

C-41832

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o 
Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
a “Paris Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao 
longo do rio Sena. 
3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica pela Cidade Luz passando ao longo de seus 
monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	 o	 Arco	 do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	
île	de	 la	Cité	 com	a	 imponente	catedral	de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com 
breve parada para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da 
tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para 
conhecer sua deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, 
você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo. 
4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  
5º Dia (Sábado) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando da cidade. Aproveite 
para visitar museus, passear por suas ruas, conhecer o Quartier Latin (bairro latino) ou 
fazer compras.
6º Dia (Domingo) PariS-MaDri (avião) (1.054 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (vôo não esta incluído) para embarcar no vôo com 
destino a Madri. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 

panorâmica pela cidade com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, 

Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, 
Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do dia 
livre para compras ou atividades pessoais.

8º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar 
a explorar a cidade por conta própria, visitar seus impor-
tantes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo 
centro antigo e degustar as deliciosas “tapas”. 

9º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Extremadura para 

chegar a Trujillo com tempo livre para conhecer o centro 
monumental com sua Praça Maior. Continuação ate a fronteira 

portuguesa para chegar a Lisboa. Hospedagem. À noite visita 
opcional a um show de Fado,musica e canções típicas de Portugal. 

10º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, visita panorâmica a 

esta	bela	cidade	situada	na	foz	do	rio	Tejo:	Bairro	da	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	
dos Jerônimo, etc. Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, 
Estoril.

11º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saída para Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa.

12º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Sevilha.	Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, 
a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. 
Tarde livre.

14.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	cidade	de	Córdoba.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral. Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.
15.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

16º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã.	Saída	ao	longo	da	Costa	até	Granada.	Chegada	e	visita	ao	deslumbrante	
complexo monumental da Alhambra com seus lindos palácios Nasridas e os belos jardins 
do Generalife. Jantar e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacromonte 
com show de zambra flamenca.

17º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de Toledo para visitar seu conjunto histó-
rico-artístico considerado Monumento Nacional e Patrimônio da Humanidade. Almoço. 
Posteriormente continuaçao a Madri. Chegada e hospedagem. 
18º Dia (Sexta) MaDri
Café da manhã. Fim dos serviços.

Cidade Hotel Cat.
París Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Madri Tryp Gran Via T
Puerta de Toledo T
Florida Norte P

Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Paris.
•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Madri,	Lisboa,	Sevilha, 

Córdoba, Granada e Toledo.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	5	jantares.
•	Seguro	turístico.	
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa,	Sevilha,	Córdoba, 

Marbella e Granada. 

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD
Novo itinerario

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3

Paris - Madri
18 dias

Paris - Lisboa
12 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.950 $ 1.100 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.860 $ 1.050 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 6.... 1.750 $ 1.000 $

Supl. quarto single ..................................... 970 $ 700 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Não inclui

•	Passagem	aéreo	Paris-Madri.
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A herança imperial da Europa e do Mediterrâneo

Valsas e Mediterrâneo
19 dias     desde  1.730 $

C-31921

1º Dia (Segunda) BraSiL-BErLiM 
Saída em vôo intercontinental com destino a Berlim. Noite a bordo. 
2º Dia (Terça) BErLiM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim-Tegel. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do 
dia livre. 
3º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares mais 
importantes desta cidade, que se mantinha dividida 
até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, 
Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...e os restos do 
muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	
qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo 
de concentração de Sachsenhausen. 
4º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua 
antiga capital, Dresden, às margens do rio Elba, e que foi praticamente 
destruída durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e 
continuação para a República Checa para chegar à bela cidade de Praga. Hospedagem. 
5º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 
6º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 

da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar uma excursão 

opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro no Danúbio. 

7º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta 
cidade única que está dividida em duas partes. Começaremos 
pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com o 
Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores 
para contemplar uma bela vista panorâmica do rio Danúbio. 
Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À 
noite, será oferecido um jantar folclórico húngaro opcional. 

8º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para che-

gar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade de visitar Viena na 
chegada à tarde). 

9º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmi-

ca	pela	antiga	capital	do	império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	
espetaculares: o Palácio de Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, 

a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo Prater com sua emblemática 
roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir 
a um concerto de valsas em um dos palácios. 

10º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens alpinas 
para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e hospedagem. 

11º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	

fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 
12º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

13º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 
14º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	 Vesúvio	 em	 79	 d.C.,	 e	
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 
15º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms) 
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 
16º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 
17º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 
18º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
19º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East P
Praga Pyramida P
Budapeste Mercure Budapest Buda P
Viena Senator / Exe Vienna P
Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P
Florença Grifone P
Roma Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice/ Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Florida Norte / Exe Madrid P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Berlim,	Praga,	Budapeste,	

Viena, Veneza, Florença, Roma e Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália,	França	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20
Dezembro 4 18 25
2018
Janeiro 1 8 15 29
Fevereiro 12 26
Março 12 19 26
Abril 2 9

Berlim - Madri
19 dias

Berlim - Roma
15 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.030 $ 1.640 $

Em quarto duplo Junho 26 a Agosto 21 .... 1.930 $ 1.560 $

Em quarto duplo Outubro 23 a Março 12.. 1.730 $ 1.400 $

Supl. quarto single ..................................... 840 $ 630 $

Supl. meia pensão ..................................... 310 $ (1) 280 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (12 jantares). (2) Exceto Roma (10 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Com o melhor valor para o dinheiro …incluindo excursão a Toledo

Europa em Oferta

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T

Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Munique NH München Neue Messe P
NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming/ Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice / Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	

Toledo, Paris, Veneza, Florença e 
Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	

Barcelona. 

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

19 dias     desde  1.690 $

C-51921

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 
2º Dia (Sábado) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e resto do dia livre. 
3º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo percurso que 
passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: 
Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça 
de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
4º Dia (Segunda) MaDri-TOLEDO-MaDri (140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
saída para a cidade imperial de Toledo para visitar seu con-
junto histórico-artístico considerado Monumento Nacional e 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o antigo bairro judeu, 
a	Igreja	de	São	Tomé,	com	a	obra-prima	de	El	Greco:	“O	Enterro	
do Conde de Orgaz”, o mosteiro de São João dos Reis e a Sinagoga 
de Santa Maria La Blanca. Retorno para Madri e resto do tempo livre. 
5º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à 
fronteira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 
6º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS- PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital. 
7º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 

longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e 
o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	la	Cité	com	a	

imponente catedral de Notre Dame; Invalides, onde se encontra o 
túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 

Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcio-
nal ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio 
da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, 
assistir a um famoso espetáculo.
8º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma 
visita opcional ao interior do importante Museu do Louvre 
e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades 

pessoais e continuar a descobrir os monumentos mais im-
portantes desta cidade cosmopolita. 

9º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les 

Ardenes em direção à fronteira alemã para chegar a Heidelberg, 
antiga cidade universitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 

contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem. 

10º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMÂNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga arqui-
tetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante centro 
econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem.
11º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (552 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 

Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem.
12º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 
13º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 
14º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e 
a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade de visitar op-
cionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo. 
15º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	 Vesúvio	 em	 79	 d.C.,	 e	
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 
16º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 
17º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 
18º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 
19º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 24
Dezembro 8 15 22 29
2018
Janeiro 5 19
Fevereiro 2 16
Março 2 9 16 23 30

Madri - Madri
19 dias

Madri - Roma
16 dias

Paris - Madri
14 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo ...................................... 1.900 $ 1.710 $ 1.560 $ 1.360 $

Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 .. 1.810 $ 1.630 $ 1.490 $ 1.300 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 9.. 1.690 $ 1.520 $ 1.380 $ 1.210 $

Supl. quarto single ................................... 840 $ 700 $ 640 $ 500 $

Supl. meia pensão ................................... 190 $ (1) 150 $ (2) 160 $ (3) 100 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................. 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (5 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 4. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3.

Roma, Madri, Londres e Paris. Quatro principais cidades da Europa
1º Dia (Terça) BraSiL-rOMa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) rOMa
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciampino/
Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela Cidade Imperial passando pela 
Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de 
Constantino, Circo Máximo e a imponente Praça de São 
Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e 
a Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo. 

4º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais, para o qual recomendamos uma excursão opcional 
de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	
Vesúvio em 79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os impe-
radores romanos com suas belezas naturais. 
5º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 
6º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	

Basílica da Virgem do Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer 
seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. Hospedagem. 

8º Dia (Terça) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas aveni-
das, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça 
de Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do dia livre 
para compras ou atividades pessoais. 
9º Dia (Quarta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a 

explorar a cidade por conta própria, visitar seus importan-
tes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 

antigo e degustar as deliciosas “tapas”.
10º Dia (Quinta) MaDri 

Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais 
e continuar descobrindo os importantes monumentos desta cidade. 

Recomendamos uma excursão opcional a Ávila, Segovia. 
11º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)

Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fronteira 
francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. Hospedagem. 
12º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	Vale	
do Loire. Breve parada em Amboise, em cujo castelo habitou Leonardo da Vinci, e Chambord, 
belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. Hospedagem. 
13º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para atraves-
sar	o	Canal	da	Mancha.	Desembarque	no	porto	inglês	de	Dover	para,	em	seguida,	através	da	
Inglaterra, chegar a Londres. Hospedagem. 

Culturas da Europa
19 dias     desde  1.810 $

C-519032

Cidade Hotel Cat.
Roma Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice / Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	St	Mesmin T
Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / Ibis Paris La Villette T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Roma.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Roma,	Madri,	Londres	

e Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.	
•	Taxas	Municipais	em	Itália,	Barcelona	e	França.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 14
Dezembro 5 19 26
2018
Janeiro 9
Fevereiro 27
Março 13

Roma - Paris
19 dias

Roma - Londres
16 dias

Em quarto duplo .......................................... 2.080 $ 1.760 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 15 ......... 1.980 $ 1.680 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Fevereiro 27 . 1.810 $ 1.520 $

Supl. quarto single ....................................... 1.060 $ 850 $

Supl. meia pensão ....................................... 120 $ (1) 120 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ..................... 5% 5%
(1) Exceto Roma, Madri, Londres e Paris (4 jantares).
(2) Exceto Roma, Madri e Londres (4 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

14º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram 
os monumentos mais emblemáticos da cidade. 
15º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	
livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras 
em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 
16º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 
17º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.
18º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 
19 Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.
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Noites: Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.

Para conhecer as cidades que marcam tendências
1º Dia (Sábado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. Noite a 
bordo. 
2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres (Heathrow, 
Gatwick, Luton…) Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 
3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visi-
ta panorâmica a esta cidade cosmopolita para conhecer os 
lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento 
e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, 
Palácio de Buckingham com a troca da Guarda Real (se 
as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly 
Circus... Em seguida, possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ao Castelo de Windsor, considerado a maior fortale-
za habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde 
se encontram os monumentos mais emblemáticos da cidade. 
4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 
Sugerimos uma excursão opcional à cidade de Oxford, famosa por sua 
célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	livre	para	continuar	conhecendo	
uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.
5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 
6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando 
ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do 
Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	 île	de	 la	Cité	com	a	 imponente	catedral	de	Notre	

Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve 
parada para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomen-

damos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua des-

lumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, 
opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.
7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma 
visita opcional ao interior do importante Museu do Louvre 
e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades 
pessoais e continuar a descobrir os monumentos mais 
importantes desta cidade cosmopolita. 
8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms) 

Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	
e romântica cidade de Bruges. Breve parada para passear 

pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica 

Grand Place, considerada uma das mais belas praças do mundo. 
Hospedagem. 

9º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante 

da Holanda. Breve visita panorâmica e continuação para Haia, capital adminis-
trativa, com uma breve visita e continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	 Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	 Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando a 
bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 
11º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 

Europa Cosmopolita
19 dias     desde  1.930 $

C-41972

Cidade Hotel Cat.
Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East P
Praga Pyramida P
Budapeste Mercure Budapest Buda P
Viena Senator P

Exe Vienna P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris,	

Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste e Viena. 
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	

Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.
12º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen. 
13º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à bela cidade 
de Praga. Hospedagem. 
14º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau... Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 
15º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo livre 
e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro no 
Danúbio. 
16º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 
17º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 
18º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 
19º Dia (Quarta) ViENa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31

Londres - Viena
19 dias

Londres - Berlim
13 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.090 $ 1.450 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 .... 1.990 $ 1.380 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 10.. 1.930 $ 1.370 $

Supl. quarto single ..................................... 960 $ 710 $

Supl. meia pensão ..................................... 330 $ (1) 160 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
(1) Exceto Londres e Paris (11 jantares). (2) Exceto Londres e Paris (5 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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As cidades monumentales da Península Ibérica com Paris e Vale do Loire

Euro Peninsular
19 dias     desde  2.130 $

C-51932

1º Dia (Terça) BraSiL-LiSBOa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto Lisboa-Portela. Assistência e traslado 
ao hotel. Alojamento e resto do dia livre. 
3º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio	 Tejo:	 Bairro	 da	 Alfama,	 Torre	 de	 Belém,	 Mosteiro	
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
4º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. 
Regresso a Lisboa. Resto de tempo livre. Hospedagem.
5.º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-SEViLHa (575 kms)
Café da manhã.	 Saída	 até	 a	 fronteira	 espanhola	 para	 chegar	
até	Cáceres.	Tempo	livre	para	conhecer	sua	Praça	Maior	e	o	bairro	
medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Sevilha.	Jantar e hospedagem.
6.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, a 
Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 
Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. Tarde livre.
7.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	cidade	de	Córdoba.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral. Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.
8.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

9º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã.	Saída	ao	 longo	da	Costa	até	Granada.	Chegada	e	

visita ao deslumbrante complexo monumental da Alhambra com 
seus lindos palácios Nazaries e os belos jardins do Generalife. 

Jantar e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do 
Sacromonte com show de zambra flamenca.

10º Dia (Quinta) GraNaDa-VaLÊNCia (522 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto 
Lumbreras rumo à Costa Mediterrânea para chegar a 
Valência. Hospedagem. Resto do dia livre

11º Dia (Sexta) VaLÊNCia-BarCELONa (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída 

para a Catalunha para chegar à cosmopolita cidade de 
Barcelona. Hospedagem e resto do dia livre.

12º Dia (Sábado) BarCELONa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita pa-

norâmica pela cidade para conhecer o parque de Montjuic, com vistas 
espetaculares; o Anel Olímpico; o Monumento a Cristóvão Colombo e o 

antigo Bairro Gótico. Tarde livre.

13º Dia (Domingo) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã	e	saída	via	Lérida	e	Zaragoza.	Tempo	livre	para	conhecer	a	Basílica	do	Pilar,	
padroeira da Hispanidade. Continuação a Madri. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos uma 
excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

15º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem.

16º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms) 
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	ir	se	familiarizando	com	a	bela	capital	francesa,	além	de	um	agradável	cruzeiro	ao	longo	
do rio Sena.

17º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

18º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

19º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hespería Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Ibis Paris Porte Bagnolet T
Ibis Paris Porte D´Italie T

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Sevilha,	Córdoba,	

Granada, Barcelona, Madri e Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Barcelona.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa,	Sevilha,	

Córdoba, Marbella,Granada, Valência e Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Novo itinerario

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 14 28
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 9 23
Fevereiro 6 20 27
Março 6 13 20

Lisboa - Paris
19 dias

Madri - Paris
7 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.240 $ 750 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 .... 2.130 $ 720 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 6.... 2.130 $ 690 $

Supl. quarto single ..................................... 830 $ 330 $

Supl. jantar em Bordeaux (1 jantar) .......... 40 $ 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 2. Lourdes 1. Orleans 1. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. 

A melhor maneira de explorar o coração da Europa

Europa Continental
20 dias     desde  1.780 $

C-32011

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da man-
hã, visita panorâmica pela cidade com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edi-
fícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, 
Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto 
do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
Recomendamos uma excursão opcional à monu-
mental cidade de Toledo. 

4º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a França 
para	 continuar	 através	 da	 região	 montanhosa	 dos	 Pireneus	 e	
chegar a Lourdes, um importante centro de peregrinação. Hospedagem. 

Tempo livre para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo a tradição, a Virgem 
Maria apareceu para Bernadette. Possibilidade de assistir à impressionante Procissão das 
Velas, (de Abril a Outubro). 

5º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS 
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours onde iniciaremos um breve 
passeio	pelo	fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	

Castelo habitou Leonardo da Vinci. Continuação para Orleans. 
Hospedagem.  

6º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (133 kms)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de Joana 
d’Arc,	 herói	 militar	 e	 santo,	 também	 conhecido	 como	 o	
Maid of Orleans, e visitar a Catedral de Santa Cruz. A 
partida de manhã saída a Paris. Chegada e hospeda-
gem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris 

Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do 
rio Sena. 

7º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica 

pela Cidade Luz passando ao longo de seus monumentos mais famo-
sos,	como	a	Place	de	la	Concorde	e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	

Bastilha,	a	 île	de	 la	Cité	com	a	 imponente	catedral	de	Notre	Dame;	 Invalides,	onde	

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	

Praga, Budapeste e Viena.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Melia Castilla P
Lourdes Miramont P
Orleans Campanile	Orléans	Ouest	

La Chapelle St Mesmin
T

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East P
Praga Pyramida P
Budapeste Mercure Budapest Buda P
Viena Senator / Exe Vienna P

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 24
Dezembro 8 15 22 29
2018
Janeiro 5 19
Fevereiro 2 16
Março 2 9 16 23 30

se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre Eiffel. Na 
parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetura e seus 
belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

8º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

9º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 
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10º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

11º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

12º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

13º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-
tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	
Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida	Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	 livre	
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

14º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem. 

15º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para 

 conhecer seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de 
São Vito, o típico bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava 
(Moldava). Passaremos pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra 
o famoso relógio astronômico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de 
Praga, o Teatro Nacional, a Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando 
desta bela cidade. 

16º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

17º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

18º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

19º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga ca-
pital	 do	 império	 Austro-Húngaro,	 com	 avenidas	 e	 edifícios	 espetaculares:	 o	 Palácio	 de	
Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; 
passaremos pelo Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade 
de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos 
palácios. 

20º Dia (Quarta) ViENa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Madri - Viena
20 dias

Paris - Viena
15 dias

Em quarto duplo ......................................... 1.970 $ 1.600 $

Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 ..... 1.880 $ 1.520 $

Em quarto duplo Outubro 20 a Março 9..... 1.780 $ 1.440 $

Supl. quarto single ...................................... 880 $ 650 $

Supl. meia pensão ...................................... 360 $ (1) 320 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5% 5%
(1) Exceto Madri e Paris (13 jantares). (2) Exceto Paris (11 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

© OT Lourdes Studio GP Photo
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Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Europa Romántica
20 dias     desde  2.100 $

C-52022

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS- PariS (574 kms) 
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-

do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção a fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear por 
suas ruas e contemplar no alto as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente chegada 
ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMÂNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha.  Hospedagem.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Viena,	Veneza, 

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.	

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
 Leonardo Mannheim (Ladenburg) P

NH Weinheim (Weinheim) P
Munique NH München Neue Messe P

NH Ost Conference Center P

Cidade Hotel Cat.
Munique Acom Hotel Munich (Haar) T

Holiday Inn Express Munich Messe T
Viena Senator / Exe Vienna P
Veneza Delfino (Mestre) P

Albatros (Mestre) P
Florença Grifone P
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Florida Norte / Exe Moncloa P

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11
Dezembro 16 23 30
2018
Janeiro 6
Março 10 17 24 31
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10º Dia (Segunda) MUNiQUE-ViENa (433 kms)
Café da manhã. Saída para Viena de ônibus (Possibilidade de fazer esta viagem em trem, 
incluindo os transfers do hotel-resort-hotel e bilhete) Chegada em Viena. Hospedagem. 

11º Dia (Terça) ViENa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga ca-
pital	 do	 império	 Austro-Húngaro,	 com	 avenidas	 e	 edifícios	 espetaculares:	 o	 Palácio	 de	
Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; 
passaremos pelo Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade 
de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos 
palácios.

12º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens 
alpinas para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e 
 hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças.

15º Dia (Sábado) rOMa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 

Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo.

16º Dia (Domingo) rOMa
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

17º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

18º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico... Hospedagem.

19º Dia (Quarta) BarCELONa- ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem.

20º Dia (Quinta) MaDri
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na Espanha 
ou participar de um circuito na Andaluzia ou em Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
20 dias

Madri - Roma
17 dias

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo ......................................... 2.360 $ 2.050 $ 2.070 $ 1.770 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 ..... 2.250 $ 1.950 $ 1.970 $ 1.690 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Janeiro 6 ... 2.100 $ 1.850 $ 1.840 $ 1.580 $

Supl. quarto single ...................................... 1.020 $ 860 $ 860 $ 700 $

Supl. meia pensão ...................................... 250 $ (1) 200 $ (2) 210 $ (3) 160 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 10 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.

Uma viagem através da história do Velho Continente

Paisagens da Europa
21 dias     desde  1.910 $

C-32171

1º Dia (Sábado) BraSiL-aMSTErDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino a Amsterdã. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) aMSTErDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã Schiphol. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

4º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 

Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen. 

6º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem. 

7º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para  conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

8º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio.

9º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Amsterdã.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã,	Berlim,	Praga,	Budapeste,	

Viena, Veneza, Florença, Roma e Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália,	França	e	Barcelona.	

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P
Grand City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Viena Senator P
Exe Vienna P

Veneza Delfino (Mestre) P
Albatros (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.
Florença Grifone P

Roma Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T

Madri Florida Norte P
Exe Madrid P

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18
Dezembro 2 16 23 30
2018
Janeiro 6 13 27
Fevereiro 10 24
Março 10 17 24 31
Abril 7
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o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

10º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms) 
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde).

11º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

12º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens 
alpinas para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e 
 hospedagem. 

13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 

Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

16º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

17º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

18º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

19º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

21º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Amsterdã - Madri
21 dias

Amsterdã - Roma
17 dias

Amsterdã - Viena
12 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.200 $ 1.800 $ 1.110 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 .... 2.090 $ 1.710 $ 1.060 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 10.. 1.910 $ 1.570 $ 990 $

Supl. quarto single ..................................... 910 $ 680 $ 450 $

Supl. meia pensão ..................................... 380 $ (1) 330 $ (2) 290 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (14 jantares). (2) Exceto Roma (12 jantares). (3) (10 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. 

Um passeio pelas capitais dos antigos impérios

Melodias da Europa
21 dias     desde  2.000 $

C-32131

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles de Gaulle). Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” 
e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena. 

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

5º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 

para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms) 
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

8º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-
tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	Praga,	

Budapeste, Viena, Veneza, Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.	

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P

 City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Cidade Hotel Cat.

Viena Senator P

Exe Vienna P

Veneza Delfino (Mestre) P

Albatros (Mestre) P

Florença Grifone P

Roma Grand Hotel Fleming P

 Roma Aurelia Antica P

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3
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Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida	Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	 livre	
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

10º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem. 

11º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para  conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

12º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

13º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

14º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde).

15º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

16º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens alpinas 
para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e  hospedagem. 

17º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

18º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

19º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

20º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 

conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

21º Dia (Segunda) rOMa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Paris - Roma
21 dias

Paris - Viena
16 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.270 $ 1.660 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 .... 2.160 $ 1.580 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 6.... 2.000 $ 1.500 $

Supl. quarto single ..................................... 930 $ 700 $

Supl. meia pensão ..................................... 370 $ (1) 320 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
(1) Exceto Paris e Roma (13 jantares). (2) Exceto Paris (11 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Lisboa 3. Madri 3. Lourdes 1. Orleans 1. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Com Fátima, Lourdes e Vale do Loire

Caminhos da Europa
22 dias     desde  2.050 $

C-32232

1º Dia (Terça) BraSiL-LiSBOa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa Portela. Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento e resto do dia livre.

3º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, visita panorâmica de la cidade com 
Bairro	de	Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerônimo,	etc.	Tarde	 livre.	Possibilidade	
de participar de uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

4º Dia (Sexta) LiSBOa-FaTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã saída ate Fátima, importante centro 
de peregrinação para visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa. 

5º Dia (Sábado) LiSBOa-CaCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã. Saída ate a fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre para 
visitar sua Praça Maior e casco antigo com seu bairro medieval. Almoço livre. Continuação 
ate Madri. Chegada e alojamento.

6º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 

Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

7º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção 
à	 fronteira	 com	 a	 França	 para	 continuar	 através	 da	 região	montanhosa	 dos	 Pireneus	 e	
chegar a Lourdes, um importante centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre para 
visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu 
para Bernadette. Possibilidade de assistir à impressionante Procissão das Velas, (de Abril 
a Outubro) 

8º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (690 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	Castelo	habitou	Leonardo	da	Vinci.	
Continuação para Orleans. Hospedagem.  

9º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (132 kms)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de Joana d’Arc, herói militar e santo, 
também	conhecido	como	o	Maid	of	Orleans,	e	visitar	a	Catedral	de	Santa	Cruz.	A	partida	de	
manhã saída a Paris. Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a 
“Paris Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Madri,	Paris,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Madri Melia Castilla P
Lourdes Miramont P
Orleans Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	

St Mesmin
T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
 Leonardo Mannheim (Ladenburg) P

NH Weinheim (Weinheim) P
Munique NH München Neue Messe P

NH Ost Conference Center P

Cidade Hotel Cat.
Munique Acom Hotel Munich (Haar) T

Holiday Inn Express Munich Messe T
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27
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Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo. 

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem.

13º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMÂNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem.  

14º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (552 kms)
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem.

15º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 

Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

16º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para co nhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

17º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

18º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

19º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

20º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-

teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

21º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

22º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia.

Preços por pessoa USD

Lisboa - Madri
22 dias

Lisboa - Roma
19 dias

Paris - Madri
14 dias

Lisboa - Paris
12 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo .......................................... 2.270 $ 1.990 $ 1.560 $ 1.240 $ 1.360 $

Em quarto duplo Junho 20 a Agosto 15 ...... 2.160 $ 1.900 $ 1.490 $ 1.180 $ 1.300 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 6...... 2.050 $ 1.800 $ 1.380 $ 1.160 $ 1.210 $

Supl. quarto single ....................................... 1.010 $ 870 $ 640 $ 590 $ 500 $

Supl. meia pensão ....................................... 200 $ (1) 150 $ (2) 160 $ (3) 40 $ (4) 100 $ (5)

Redução 3.ª pessoa em triplo ..................... 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (8 jantares). (2) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (6 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares). (4) Lourdes e Orleans (2 jantares). (5) Exceto Paris e Roma (4 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 5. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Lisboa 3.

INCLUINDO excursão a Toledo

Com o melhor valor para o dinheiro…

Euro Luso
23 dias     desde  2.120 $

C-502322

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MaDri
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Segunda) MaDri-TOLEDO-MaDri (140 kms) 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída para a cidade imperial de 
Toledo para visitar seu conjunto histórico-artístico considerado Monumento Nacional e 
Patrimônio	da	Humanidade.	Visitaremos	o	antigo	bairro	judeu,	a	Igreja	de	São	Tomé,	com	
a obra-prima de El Greco: “ O Enterro do Conde de Orgaz”, o mosteiro de São João dos Reis 
e a Sinagoga de Santa Maria La Blanca. Retorno para Madri e resto do tempo livre para 
desfrutar desta cosmopolita cidade cheia de encanto. 

5º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

6º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS- PariS (574 kms) 
Café da manhã e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para	 ir	 se	 familiarizando	com	a	bela	 capital	 francesa,	além	de	um	agradável	 cruzeiro	ao	
longo do rio Sena. 

7º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

8º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

9º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear 
por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente, 
chegada ao hotel e hospedagem.

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Toledo,	Paris,	Veneza,	

Florença, Roma e Lisboa.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.	
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo T

Florida Norte P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P
 Novotel Bordeaux Aeroport P
Paris Ibis Paris Porte D´Italie / T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
 Leonardo Mannheim (Ladenburg) P

NH Weinheim (Weinheim) P
Munique NH München Neue Messe P

NH Ost Conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.
Veneza (Mestre) Alexander / Delfino / Albatros P
 (Marghera) Holiday Inn Venecia P
Florença B & B Palazzo Giustizia T
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Park Guell T

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Madri Tryp Madrid Centro T

Florida Norte P
Puerta de Toledo T

Lisboa Lutecia P

Março 17 24 31
Abril 7 14 21 28 
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 24
Dezembro 8 15 22 29
2018
Janeiro 5 19
Fevereiro 2 16
Março 2 9 16 23 30
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10º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMÂNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem.  

11º Dia (Segunda) MUNiQUE-iNNSBrUCK-VErONa-VENEZa (552 kms) 
Café da manhã.	Saída	rumo	à	fronteira	com	a	Áustria	através	de	belas	paisagens	alpinas	
para	chegar	a	Innsbruck,	capital	do	Tirol.	Tempo	livre.	Continuaremos	pela	rodovia	através	
do magnífico Passo do Brennero, com a ponte mais alta da Europa, a Europabrücke, rumo a 
Itália para chegar a Verona, cidade imortalizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem. 

12º Dia (Terça) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

13º Dia (Quarta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

14º Dia (Quinta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo.

15º Dia (Sexta) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	
conhecer	 Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	Vesúvio	 em	
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

16º Dia (Sábado) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms) 
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

17º Dia (Domingo) NiCE-BarCELONa (665 kms) 
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

18º Dia (Segunda) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms) 
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

19º Dia (Terça) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a explorar a cidade por conta 
própria, visitar seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 
antigo, degustar as deliciosas “tapas”… 

20º Dia (Quarta) MaDri-TrUJiLLO-LiSBOa (658 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Trujillo,	onde	teremos	tempo	livre	
para	conhecer	sua	bonita	e	monumental	Praça	Maior.	Continuação	até	a	 fronteira	portu-
guesa para chegar a Lisboa. Hospedagem.

21º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre 

de	 Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	
Cascais, Estoril.

22º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

23º Dia (Sábado) LiSBOa
Café da manhã. Fim de nossos serviços. Os passageiros que desejarem, poderão 
voltar a Madri de forma gratuita.

Preços por pessoa USD

Madri - Lisboa
23 dias

Em quarto duplo ....................................... 2.350 $

Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 ... 2.240 $

Em quarto duplo Outubro 20 a Março 2... 2.120 $

Supl. quarto single .................................... 1.030 $

Supl. meia pensão, exceto Madri, Paris, 
Roma e Lisboa (7 jantares) ....................... 190 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5%
Nota: Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.

As experiências de um mosaico de culturas

Sensações da Europa
24 dias     desde  2.380 $

C-42472

1º Dia (Sábado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres (Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade. 

4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

9º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	

Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença e Roma. 
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East P

Cidade Hotel Cat.

Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Viena Senator P
Exe Vienna P

Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P

Florença Grifone P

Roma Grand Hotel Fleming P
 Roma Aurelia Antica P

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

11º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen.

13º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem. 

14º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para  conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau... Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

15º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

16º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

17º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms) 
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

18º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga ca-
pital	 do	 império	 Austro-Húngaro,	 com	 avenidas	 e	 edifícios	 espetaculares:	 o	 Palácio	 de	
Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; 
passaremos pelo Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade 
de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos 
palácios. 

19º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens 
alpinas para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e 
 hospedagem. 

20º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

21º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	

Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

22º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

23º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

24º Dia (Segunda) rOMa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Londres - Roma
24 dias

Londres - Viena
19 dias

Londres - Berlim
13 dias

Em quarto duplo ....................................... 2.650 $ 2.090 $ 1.450 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 ... 2.520 $ 1.990 $ 1.380 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 3... 2.380 $ 1.930 $ 1.380 $

Supl. quarto single .................................... 1.190 $ 960 $ 710 $

Supl. meia pensão .................................... 370 $ (1) 330 $ (2) 160 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo .................. 5% 5% 5%
(1) Exceto Londres, Paris e Roma (13 jantares). (2) Exceto Londres e Paris (11 jantares). 
(3) Exceto Londres e Paris (5 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 10 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Um Mosaico de países e cidades para se lembrar

Euro Nações
24 dias     desde  2.590 $

C-42432

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo 
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles 
e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio 
Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	Vale	
do Loire. Breve parada em Amboise, em cujo castelo habitou Leonardo da Vinci, e Chambord, 
belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms) 
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para 
atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade cos-
mopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e o 
Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca da 
Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em se-
guida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram 
os monumentos mais emblemáticos da cidade.

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	Paris,	Viena,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras

Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2
Março 6 13 20 27

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National TS
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Ibis Paris La Villette T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
NH Weinheim (Weinheim) P

Cidade Hotel Cat.
Munique NH München Neue Messe P

NH Ost conference Center P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T

Viena Senator / Exe Vienna P
Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P
Florença Grifone P
Roma Gran Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Florida Norte / Exe Moncloa P
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do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades  pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-HEiDELBErG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões de Champagne e Les Ardenes em direção a fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear por 
suas ruas e contemplar no alto as ruínas de seu majestoso castelo. Posteriormente chegada 
ao hotel e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEiDELBErG-rOTa rOMaNTiCa-MUNiQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota Romântica com suas belas paisagens e aprazíveis cidades. 
Faremos uma pausa em Rothemburg para admirar esta bela cidade medieval que conserva 
suas muralhas, torres e portas originais; contemplaremos suas típicas ruas e a antiga ar-
quitetura alemã. Seguiremos rumo à Munique, capital do Estado da Bavária e importante 
centro econômico e acadêmico da Alemanha. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) MUNiQUE-ViENa (433 kms)
Café da manhã. Saída de ônibus para Viena (possibilidade de fazer este trajeto de trem, 
incluindo a passagem e os traslados hotel-estação-hotel). Chegada a Viena. Hospedagem.

15º Dia (Terça) ViENa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga ca-
pital	 do	 império	 Austro-Húngaro,	 com	 avenidas	 e	 edifícios	 espetaculares:	 o	 Palácio	 de	
Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; 
passaremos pelo Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade 
de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos 
palácios.

16º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (600 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens 
alpinas para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e 
 hospedagem.

17º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

18º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças.

19º Dia (Sábado) rOMa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo.

20º Dia (Domingo) rOMa
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

21º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	

Preços por pessoa USD

Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

22º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico... Hospedagem.

23º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem.

24º Dia (Quinta) MaDri
Café da manhã. Fim dos serviços.

Madri - Madri
24 dias

Madri - Roma
21 dias

Londres - Roma
16 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.870 $ 2.660 $ 2.300 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 8 ...... 2.730 $ 2.530 $ 2.190 $

Em quarto duplo Outubro 17 a Março 6.... 2.590 $ 2.410 $ 2.090 $

Supl. quarto single ..................................... 1.310 $ 1.150 $ 920 $

Supl. meia pensão ..................................... 280 $ (1) 230 $ (2) 160 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (10 jantares). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (8 jantares). 
(3) Exceto Londres, Paris e Roma (6 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Sonhos da Europa
25 dias     desde  2.260 $

C-32531

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles de Gaulle). Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” 
e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena. 

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

5º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

8º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	Praga,	

Budapeste, Viena, Veneza, Florença, Roma e Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P
Grand City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Viena Senator P
Exe Vienna P

Cidade Hotel Cat.
Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P

Florença Grifone P

Roma Gran Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T

Madri Florida Norte P
Exe Moncloa P

Noites: Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.

De Paris a Madri

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3
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10º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem. 

11º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita a esta monumental cidade para  conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau... Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

12º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

13º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, «Pest», a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

14º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

15º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga 
capital	do	 império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	
Schönbrunn, a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; 
passaremos pelo Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade 
de fazer uma excursão opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos 
palácios. 

16º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens alpinas 
para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e  hospedagem. 

17º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

18º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

19º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

20º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

21º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

22º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

23º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem.

24º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo.

25º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Paris - Madri
25 dias

Paris - Roma
21 dias

Berlin - Roma
14 dias

Viena - Madri 
12 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.580 $ 2.270 $ 1.560 $ 1.360 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 2.460 $ 2.160 $ 1.490 $ 1.300 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 6.... 2.260 $ 2.000 $ 1.320 $ 1.140 $

Supl. quarto single ..................................... 1.150 $ 930 $ 540 $ 550 $

Supl. meia pensão ..................................... 420 $ (1) 370 $ (2) 270 $ (3) 150 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares). (2) Exceto Paris e Roma (13 jantares). 
(3) Exceto Roma (10 jantares). (4) Exceto Roma e Madri (6 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Carrossel Europeu
28 dias     desde  2.370 $

C-32810

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção 
à	 fronteira	 com	 a	 França	 para	 continuar	 através	 da	 região	montanhosa	 dos	 Pireneus	 e	
chegar a Lourdes, um importante centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre para 
visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu 
para Bernadette. Possibilidade de assistir à impressionante Procissão das Velas, (de Abril 
a Outubro).

5º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (690 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	Castelo	habitou	Leonardo	da	Vinci.	
Continuação para Orleans. Hospedagem. 

6º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (133 kms)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de Joana d’Arc, herói militar e santo, 

também	conhecido	como	o	Maid	of	Orleans,	e	visitar	a	Catedral	de	Santa	Cruz.	A	partida	de	
manhã saída a Paris. Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a 
“Paris Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

8º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

9º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação 
para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada 
uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

10º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	

Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.	

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Melia Castilla P
Lourdes Miramont P
Orleans Campanile	Orléans	Ouest	 

La Chapelle St Mesmin
T

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P
Praga Pyramida P

Cidade Hotel Cat.
Budapeste Mercure Budapest Buda P
Viena Senator / Exe Vienna P
Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P
Florença Grifone P
Roma Gran Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Florida Norte / Exe Moncloa P

Noites: Madri 3. Lourdes 1. Orleans 1. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Tradição e modernidade. Um circuito cosmopolita para desfrutar ao máximo

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 24
Dezembro 8 15 22 29
2018
Janeiro 5 19
Fevereiro 2 16
Março 2 9 16 23 30
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11º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 
a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

12º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

13º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-
tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	
Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida	Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	 livre	
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

14º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem. 

15º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para  conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

16º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 

da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

17º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, «Pest», a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

18º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

19º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	a	
Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo Prater 
com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão opcional 
ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

20º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens 
alpinas para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e 
 hospedagem. 

21º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

22º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	

Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

23º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

24º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você 
vai conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio 
em 79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com 
suas belezas naturais.

25º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms) 
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

26º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

27º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem.

28º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
28 dias

Madri - Roma
25 dias

Paris - Madri
23 dias

Paris - Roma
20 dias

Em quarto duplo ......................................... 2.710 $ 2.500 $ 2.430 $ 2.210 $

Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 ..... 2.580 $ 2.380 $ 2.310 $ 2.100 $

Em quarto duplo Outubro 20 a Março 2..... 2.370 $ 2.200 $ 2.120 $ 1.940 $

Supl. quarto single ...................................... 1.260 $ 1.100 $ 1.030 $ 870 $

Supl. meia pensão ...................................... 450 $ (1) 410 $ (2) 420 $ (3) 370 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (17 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (15 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (13 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Europa 10 Nações
31 dias     desde  2.800 $

C-43152

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo.

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para atra-
vessar	o	Canal	da	Mancha.	Desembarque	no	porto	inglês	de	Dover	para,	em	seguida,	através	
da Inglaterra, chegar a Londres. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 

da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram 
os monumentos mais emblemáticos da cidade.

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	
livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras 
em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	Paris,	Amsterdã,	

Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.	

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National TS
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

Cidade Hotel Cat.
Praga Pyramida P
Budapeste Mercure Budapest Buda P
Viena Senator / Exe Vienna P
Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P
Florença Grifone P
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Florida Norte / Exe Moncloa P

Noites: Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, Rep. Checa, Hungría, Austria e Italia

Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27
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12º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	 romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação para 
a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada uma das 
mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

13º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando a bela arqui-
tetura dos edifícios riberinhos. 

15º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

16º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen.

17º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à bela cidade 
de Praga. Hospedagem. 

18º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 

bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

19º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo livre 
e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro no 
Danúbio. 

20º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

21º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

22º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

23º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens alpinas 
para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e hospedagem. 

24º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

25º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

26º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

27º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

28º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 

29º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem.

30º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa- MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

31º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na 
Espanha ou participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Madri - Madri
31 dias

Madri - Roma
28 dias

Londres - Madri
26 dias

Londres - Roma
23 dias

Paris - Madri
23 dias

Paris - Roma
20 dias

Em quarto duplo ............................................. 3.180 $ 2.960 $ 2.820 $ 2.610 $ 2.430 $ 2.210 $

Em quarto duplo Junho 20 a Agosto 15 ......... 3.030 $ 2.820 $ 2.680 $ 2.480 $ 2.310 $ 2.100 $

Em quarto duplo Outubro 17 a Fevereiro 27 .. 2.800 $ 2.630 $ 2.510 $ 2.340 $ 2.120 $ 1.940 $

Supl. quarto single .......................................... 1.500 $ 1.340 $ 1.270 $ 1.110 $ 1.030 $ 870 $

Supl. meia pensão .......................................... 480 $ (1) 430 $ (2) 420 $ (3) 370 $ (4) 420 $ (5) 370 $ (6)

Redução 3.ª pessoa em triplo ........................ 5% 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (17 jantares). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (15 jantares). (3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (15 jantares).
(4) Exceto Londres, Paris e Roma (13 jantares). (5) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares). (6) Exceto Paris e Roma (13 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 6 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Euro Circular
Rotativo de 6 a  38 dias     desde  600 $

C-43852

1º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada a Madri. Hospedagem em ou hotel previsto. Resto do dia livre. 

2º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

4º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 

5º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para atraves-
sar	o	Canal	da	Mancha.	Desembarque	no	porto	inglês	de	Dover	para,	em	seguida,	através	da	
Inglaterra, chegar a Londres. Hospedagem. 

6º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram 
os monumentos mais emblemáticos da cidade.

7º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	
livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras 
em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

8º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

9º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

10º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

11º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	 romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação para 
a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada uma das 
mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

Incluindo

•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	Praga,	

Budapeste, Viena, Veneza, Florença, Roma, Sevilha, Córdoba, Granada e 
Toledo.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	1	almoço	e	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.	
•	Serviço	de	carregadores	em	Sevilha,	Cordoba,	Marbella	e	Granada.

Datas de saída garantidas: Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National TS
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East T
Praga Pyramida P
Budapeste Mercure Budapest Buda P

Cidade Hotel Cat.
Viena Senator / Exe Vienna P
Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P
Florença Grifone P
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Florida Norte / Exe Moncloa P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P

Estadia mínima 5 Noites.

A maneira mais fácil de ver a Europa utilizando qualquer tramo que deseje, ou todo o itinerário

Novo itinerario

De Março 15 a Outubro 18 2017
1.º dia em Madri (Quarta-feira)
Madri Todas as Quartas-feiras
Londres Todos os Domingos
Paris Todas as Quartas-feiras
Amsterdã Todos os Domingos
Berlim Todas as Terças-feiras
Praga Todas as Quintas-feiras
Budapeste Todos os Sábados
Viena Todas as Segundas-feiras
Veneza Todas as Quartas-feiras
Roma Todas as Sextas-feiras
Barcelona Todas as Terças-feiras
A partir de 24/Outubro, consulte nosso programa 
GRANDE TOUR DA EUROPA (Euro circular), pág. 148
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12º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

13º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando a bela arqui-
tetura dos edifícios riberinhos. 

14º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

15º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen. 

16º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à bela cidade 
de Praga. Hospedagem. 

17º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

18º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo livre 
e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro no 
Danúbio. 

19º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

20º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

21º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

22º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens alpinas 
para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e hospedagem. 

23º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

24º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

25º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

26º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais.

27º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 

28º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

29º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa- MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem.

30º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para explorar a cidade por conta própria, visitar 
seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro antigo, degustar 
as deliciosas “tapas”…  

31º Dia (Sexta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre.

32.º Dia (Sábado) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	livre	para	caminhar	
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após 
saída pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

33.º Dia (Domingo) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade incluindo o Parque de Maria Luisa, a 
Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de Santa 
Cruz. Possibilidade de estender a visita opcionalmente com os Reales Alcázares. Tarde livre.

34.º Dia (Segunda) SEViLHa-CÓrDOBa (145 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	cidade	de	Córdoba.	Começamos	a	nossa	visita	a	pé	da	Puerta	
de Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior da famosa 
Mesquita / Catedral. Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

35.º Dia (Terça) CÓrDOBa-rONDa-MarBELLa (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

36º Dia (Quarta) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante Palácio de Alhambra 
e aos Jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 

37º Dia (Quinta) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a Madri. 
Chegada e hospedagem.

38º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã. Saída para Bordeaux. Enlace com e dia terceiro de itinerário.

Preços por pessoa USD

Trecho mínimo de utilização iniciando na cidade
de sua escolha 6 dias (5 noites)

Dia adicional:
(preço por

noite)

ITINERÁRIO 
COMPLETO

38 dias
(37 noites)

Em quarto duplo .................................... 600 $ 120 $ 4.150 $

Supl. quarto single ................................. 250 $ 50 $ 1.850 $

Supl. Meia Pensão
(exceto capitais) preço por jantar ........... 40 $ 40 $ 40 $

Supl. per noite Abril 15, 16, 30,  
e Maio 6, 7 (Páscoa e Feira)  ................ 80 $ 80 $ 80 $
Nota: Obrigatório o pernoite completo nas capitais conforme o itinerário.
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Amsterdã
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Noites: Madri 4. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Sevilha 2. Marbella 1. Granada 1.

Grand Tour pela Europa

Grande Tour da Europa (Euro Circular)
36 dias     desde  3.480 $

C-43652

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 
3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. 
Resto do dia livre para atividades pessoais. 
4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 
5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 
6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para atraves-
sar	o	Canal	da	Mancha.	Desembarque	no	porto	inglês	de	Dover	para,	em	seguida,	através	da	
Inglaterra, chegar a Londres. Hospedagem.
7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 

seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram 
os monumentos mais emblemáticos da cidade.

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	
livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras 
em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	 romântica	cidade	de	Bruges.	
Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar seus belos canais. Continuação para 
a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a icônica Grand Place, considerada uma das 
mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	Praga,	

Budapeste, Viena, Veneza, Florença, Roma, Sevilha, Granada e Toledo.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	1	almoço	e	4	jantares.
•	Seguro	turístico.	
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.
•	Serviço	de	carregadores	em	Sevilha,	Marbella	e	Granada.

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National TS
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P
 Grand City Hotel Berlin East T
Praga Pyramida P
Budapeste Mercure Budapest Buda P

Cidade Hotel Cat.
Viena Senator / Exe Vienna P
Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P
Florença Grifone P
Roma Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Madri Florida Norte / Exe Moncloa P
Sevilha NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P

Outubro 24 31

Novembro 7 21

Dezembro 5 12 19 26

2018
Janeiro 2 16 30

Fevereiro 13
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13º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

14º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando a bela arqui-
tetura dos edifícios riberinhos. 

15º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

16º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen. 

17º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à bela cidade 
de Praga. Hospedagem. 

18º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre. 

19º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação da 
viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo livre e 
possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada. 

20º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

21º Dia (Segunda) BUDaPESTE-ViENa (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. 
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

22º Dia (Terça) ViENa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do 
império	Austro-Húngaro,	com	avenidas	e	edifícios	espetaculares:	o	Palácio	de	Schönbrunn,	
a Ópera, o Palácio Real, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo 
Prater com sua emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ou, à noite, assistir a um concerto de valsas em um dos palácios. 

23º Dia (Quarta) ViENa-VENEZa (601 kms)
Café da manhã. Saída para Klagenfurt e Villach em meio a deslumbrantes paisagens alpinas 
para depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. Chegada e hospedagem. 

24º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

25º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca. 

26º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

Preços por pessoa USD

27º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri. 

28º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu cassino. 

29º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

30º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa- MaDri (662 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem.

31º Dia (Quinta) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	 livre	para	camin-
har pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Continuação ate Sevilha. Jantar e hospedagem.

32º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade incluindo Parque de Maria Luisa, Praça de 
Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita artística 
incluindo os Reais Alcazares. Tarde livre.

33º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

34º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante Palácio de Alhambra 
e aos Jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 

35º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a Madri. 
Chegada e hospedagem.

36º Dia (Terça) MaDri
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Madri - Madri
36 dias

Madri - Roma
28 dias

Londres - Madri
31 dias

Londres - Roma
23 dias

Paris - Madri
28 dias

Paris - Roma
20 dias

Em quarto duplo .................................... 3.480 $ 2.630 $ 3.190 $ 2.340 $ 2.800 $ 1.940 $

Supl. quarto single ................................. 1.520 $ 1.140 $ 1.330 $ 940 $ 1.100 $ 720 $

Supl. meia pensão .................................. 470 $ (1) 430 $ (2) 410 $ (3) 370 $ (4) 410 $ (5) 370 $ (6)

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5% 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (17 jantares). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (15 jantares). (3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (15 jantares).
(4) Exceto Londres, Paris e Roma (13 jantares). (5) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares). (6) Exceto Paris e Roma (13 jantares).
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Dias Circuito Começa Termina Pág.

7....... C-1731 Italia Histórica Veneza Roma ................... 151

8....... C-1832 De Milão a Roma Milão Roma ................... 152

8....... C-1821 Duas Capitais Madri Paris .................... 153

10..... C-41062 De Londres a Amsterdã Novo Londres Amsterdã ............. 154

10..... C-11021 Luzes da Europa Madri Amsterdã ............. 155

11..... C-101131 Italia, Espanha e Costa Azul Veneza Madri  .................. 156

11..... C-11161 De Amsterdã a Roma Amsterdã Roma ................... 157

12..... C-101232 De Milão a Madri Milão Madri ................... 158

12..... C-11221 Europa Mediterrânea Veneza Madri ................... 159

12..... C-11232 Rota Atlântica Lisboa Paris .................... 160

14..... C-11442 Europa Essêncial Roma Londres ............... 161

14..... C-11431 Coração da Europa Paris Roma ................... 162

15..... C-11561 De Amsterdã a Madri Amsterdã Madri ................... 163

18..... C-11831 Os amores da Europa Paris Madri ................... 164

20..... C-12020 Eurobus Madri Madri ................... 166

21..... C-32112 Eurobus com Lourdes Madri Madri ................... 168

21..... C-42172 Europa Clássica Londres Madri ................... 170

23..... C-123202 Euro Helênico Madri Atenas ................. 172

23..... C-123022 Europa, Istambul e Capadócia Madri Istambul ............... 174

Dias Circuito Começa Termina Pág.

24..... C-12432 Euro Ibérico Lisboa Madri ................... 176

24..... C-42452 Euro Capitais Madri Madri ................... 178

24..... C-102422 Europa e Terra Santa Madri Jerusalem ............ 180

25..... C-12542 Euro Andaluz Madri Madri ................... 182

25..... C-12522 EuroFiesta Madri Madri ................... 184

17..... C-41772 Europa Cènica Londres Roma ................... 186

4 Circuitos clássicos 
Gama Clássicos

Conheça as cidades mais belas e emblemáticas da 
Europa, através de nossos itinerários.

Hotéis de primeira categoria e turística superior, 
geralmente bem localizados, para seu descanso e 
lazer.
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1º Dia (Terça) BraSiL-VENEZa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Veneza. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) VENEZa 
Chegada ao aeroporto internacional de Veneza-Marco Polo.  Assistência e traslado ao 
hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 

Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

4º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

5º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

6º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	
conhecer	 Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	Vesúvio	 em	
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

7º Dia (Segunda) rOMa 
Café da manhã e fim dos serviços.

Itália Histórica

Cidade Hotel Cat.

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Veneza.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Veneza, 

Florença e Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

7 dias     desde  680 $

C-1731

Noites: Veneza 1. Florença 1. Roma 3.

De Veneza a Roma

Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21
Dezembro 5 19 26
2018
Janeiro 2 9 16 30
Fevereiro 13 27
Março 13 20 27
Abril 3 10

Veneza - Roma
7 dias

Em quarto duplo ......................................... 800 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 ..... 760 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 20... 680 $

Supl. quarto single ...................................... 200 $

Supl. jantares em Veneza e Florença  
(2 jantares) ................................................. 50 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 27 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20
Dezembro 4 18 25
2018
Janeiro 1 8 15 29
Fevereiro 12 26
Março 12 19 26
Abril 2 9
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Día 1º (Segunda) BraSiL-MiLÃO
Saída em vôo intercontinental com destino Milão. Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) MiLÃO 
Chegada ao aeroporto internacional de Milão. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quarta) MiLÃO-VENEZa (275 kms)
Café da manhã. Manhã livre nesta cidade, capital da região da Lombardia, da indústria e da 
moda italiana, para conhecer a Praça da República, Porta Nuova, Teatro alla Scala e a Piazza 
del Duomo, onde se encontra a bela Catedral de estilo gótico e a galeria Vittorio Emmanuelle.  
Na parte da tarde saída para Veneza. Chegada e hospedagem.

4º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

5º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

6º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

7º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	 Vesúvio	 em	 79	 d.C.,	 e	
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais.

8º Dia (Segunda) rOMa 
Café da manhã. Fim dos serviços.

De Milão a Roma

Cidade Hotel Cat.

Milão Best Western Madison P

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P
 Roma Aurelia Antica P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Milão.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Veneza,	Florença	e	

Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	municipais.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

8 dias     desde  860 $

C-1832

Noites: Milão 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.

Com Veneza e Florença

Milão - Roma
8 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.010 $

Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 ....... 960 $

Em quarto duplo Outubro 30 a Março 19.. 860 $

Supl. quarto single ..................................... 360 $

Supl. 2 jantares em Veneza e Florença ..... 50 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 26 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3.

Madri e Paris duas brilhantes capitais ao seu alcance

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica pela cidade com um amplo percurso que 
passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: 
Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de 
Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real…. Resto do 
dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 

Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita 
opcional a Paris Iluminada para ir se familiarizando com a 

bela capital francesa. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica pela Cidade Luz passando ao longo de 
seus monumentos mais famosos, como a Place de la 
Concorde	 e	 o	 Arco	 do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	
Bastilha,	 a	 île	 de	 la	Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de 

Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excur-

são opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado 
Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante 

arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, 
assistir a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar sua estadia na Europa ou 
tomar	uma	extensão	a	Grécia	e	Meio	Oriente.	

Duas Capitais

Cidade Hotel Cat.

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri	e	Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

8 dias     desde  750 $

C-1821

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31

Madri - Paris
8 dias

Em quarto duplo ........................................ 850 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 ....... 810 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 750 $

Supl. quarto single ..................................... 420 $

Supl. 1 jantar em Bordeaux ....................... 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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1º Dia (Sábado) BraSiL-LONDrES
Saída em vôo internacional para Londres. Noite a bordo.

2º Dia (Domingo) LONDrES
Chegada ao aeroporto internacional de Londres (Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade.

4º Dia (Terça) LONDrES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena.

6º Dia (Quinta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã. Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

De Londres a Amsterdã

Cidade Hotel Cat.

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris	e	Amsterdã.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxa	Municipal	em	Paris.	

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

10 dias     desde  1.100 $
C-41062 

Novo

Noites: Londres 3. Paris 3. Amsterdã 2. 

 Triângulo de Capitais

Londres - Amsterdã
10 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.220 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 ....... 1.160 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 1.100 $

Supl. quarto single ..................................... 650 $

Supl. (2 jantares) em Amsterdã ................. 70 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. Amsterdã 2.

De Madri a Amsterdã

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real… Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

6º Dia (Quinta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 

longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	Bélgica	rumo	à	romântica	e	bonita	cidade	de	Bruges.	Breve	
parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, belos 
edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, Amsterdã. 
Hospedagem.

9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Luzes da Europa

Cidade Hotel Cat.

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris	e	

Amsterdã.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

10 dias     desde  970 $

C-11021

Madri - Amsterdã
10 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.050 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 ....... 1.000 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 17.. 970 $

Supl. quarto single ..................................... 500 $

Supl. meia pensão, exceto
Madri e Paris (3 jantares) ......................... 100 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21
Dezembro 5 19 26
2018
Janeiro 2 9 16 30
Fevereiro 13 27
Março 13 20 27
Abril 3 10
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1º Dia (Terça) BraSiL-VENEZa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Veneza. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) VENEZa 
Chegada ao aeroporto internacional de Veneza-Marco Polo.  Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

4º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças.

5º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 

6º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e 
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

7º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 

8º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona, a vibrante capital da Catalunha para descobrir suas 
amplas avenidas, bairro gótico... Hospedagem. 

9º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa- MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

10º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

11º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou parti-
cipar de um circuito na Andaluzia ou em Portugal.

Itália, Espanha e Costa Azul

Cidade Hotel Cat.
Veneza Albatros (Mestre) P

Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Park Inn Niza P
Novotel Nice Centre P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Tryp Plaza de España P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Veneza,	saída/Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Veneza,	Florença,	

Roma e Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália,	França	e	

Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

11 dias     desde  1.080 $

C-101131

Noites: Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.

Bordando o Mediterrâneo

Veneza - Madri
11 dias

Roma - Madri
8 dias

Veneza - Roma
7 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.260 $ 950 $ 800 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.200 $ 900 $ 760 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 13.. 1.080 $ 820 $ 680 $

Supl. quarto single ..................................... 450 $ 340 $ 200 $

Supl. meia pensão ..................................... 100 $ (1) 60 $ (2) 50 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (4 jantares). (2) Exceto Roma e Madri (2 jantares). (3) Exceto Roma (2 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2018/2019.



Circuitos
Clássicos€

Roma

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Zurique

Março 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17
Dezembro 1 15 22 29
2018
Janeiro 5 12 26
Fevereiro 9 23
Março 9 16 23 30
Abril 6
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Noites:	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Com Frankfurt, Zurique, Veneza e Florença
1º Dia (Sexta) BraSiL-aMSTErDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino Amsterdã. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Sábado) aMSTErDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã 
Schiphol. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita	 panorâmica	 em	 Amsterdã,	 também	 chamada	
de Veneza do Norte por seus canais. Passaremos pela 
Praça Dam, o Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das 
Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação e 
polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as 
típicas vilas de pescadores de Marken e Volendam. 

4º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/
COLÔNia-FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	

parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

5º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, 

com tempo livre para passear por suas ruas e admirar as ruínas 
de seu majestoso castelo, no alto da cidade. Seguiremos para 

a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma 
das mais belas regiões da Europa, onde faremos uma 
parada	para	admirar	o	lago	Titisee.	Chegada	a	Zurique,	
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-
VENEZa (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situa-

da junto ao Lago dos Quatro Cantões, onde teremos tem-
po livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 

Continuaremos para Lugano, com seu lago homônimo, 
e  atravessando o túnel de São Gotardo, o mais extenso da 

Europa, com 17 km de comprimento, chegaremos a Milão, ca-
pital industrial e da moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza 

del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria Vittorio Emmanuelle e o 
Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.

7º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

De Amsterdã a Roma

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Amsterdã.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

11 dias     desde  1.160 $

C-11161

8º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

9º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

10º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	cidade	romana	que	foi	sepultada	pelas	cinzas	do	vulcão	Vesúvio	em	79	d.C.,	e	vi-
sitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

11º Dia (Segunda) rOMa 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Amsterdã - Roma
11 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.230 $

Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 25 .... 1.170 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 16.. 1.160 $

Supl. quarto single ..................................... 390 $

Supl. meia pensão, exceto
Roma (6 jantares) ...................................... 190 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20
Dezembro 4 18 25
2018
Janeiro 1 8 15 29
Fevereiro 12 26
Março 12 19 26
Abril 2 9

158

1º Dia (Segunda) BraSiL-MiLÃO 
Saída em vôo intercontinental com destino Milão. Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) MiLÃO 
Chegada ao aeroporto internacional de Milão. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quarta) MiLÃO-VENEZa (275 kms)
Café da manhã. Manhã livre nesta cidade, capital da região da Lombardia, da indústria 
e da moda italiana, para conhecer a Praça da República, Porta Nuova, Teatro alla Scala e 
a Piazza del Duomo, onde se encontra a bela Catedral de estilo gótico e a galeria Vittorio 
Emmanuelle.  Na parte da tarde saída para Veneza. Chegada e hospedagem.

4º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

5º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

6º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 

Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 
7º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	cidade	romana	que	foi	sepultada	pelas	cinzas	do	vulcão	Vesúvio	em	79	d.C.,	e	vi-
sitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 
8º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 
9º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 
10º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa- MaDri (622 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

11º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

12º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

De Milão a Madri

Cidade Hotel Cat.
Milão Best Western Madison P

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Park Inn Niza P
Novotel Nice Centre P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Tryp Plaza de España P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Milão,	saída/Madri
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Veneza,	Florença,	

Roma e Madri. 
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália,	França	e	

Barcelona.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  1.270 $
C-101232

Noites: Milão 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.

Com Veneza, Florença e Roma

Milão - Madri
12 dias

Milão - Roma
8 dias

Roma - Madri
8 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.460 $ 1.010 $ 950 $

Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 ....... 1.390 $ 960 $ 900 $

Em quarto duplo Outubro 30 a Março 12.. 1.270 $ 860 $ 820 $

Supl. quarto single ..................................... 610 $ 360 $ 340 $

Supl. meia pensão ..................................... 100 $ (1) 50 $ (2) 60 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5%
(1) Exceto Milão, Roma e Madri (4 jantares). (2) Exceto Milão e Roma (2 jantares). (3) Exceto Roma e Madri (2 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Março 28
Abril 4 11 18 25
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159

Noites: Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 3.

INCLUINDO Excursão a Toledo

De Veneza a Madri pela Riviera Mediterrânea
1º Dia (Terça) BraSiL-VENEZa
Saída em vôo internacional para Veneza. Noite a bordo.

2º Dia (Quarta) VENEZa
Chegada ao aeroporto de Veneza-Marco Polo. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

4º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças.

5º Dia (Sábado) rOMa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo.

6º Dia (Domingo) rOMa
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 

conhecer	 Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	Vesúvio	 em	
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

7º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

8º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico... Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BarCELONa- ZaraGOZa-MaDri (623 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem.

10º Dia (Quinta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real.... Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

11º Dia (Sexta) MaDri-TOLEDO- MaDri (140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída para a cidade imperial de 
Toledo para visitar seu conjunto histórico-artístico considerado Monumento Nacional e 
Patrimônio	da	Humanidade.	Visitaremos	o	antigo	bairro	judeu,	a	Igreja	de	São	Tomé,	com	
a obra-prima de El Greco: “ O Enterro do Conde de Orgaz”, o mosteiro de São João dos Reis 
e a Sinagoga de Santa Maria La Blanca. Retorno para Madri e resto do tempo livre para 
desfrutar desta cosmopolita cidade cheia de encanto.

12º Dia (Sábado) MaDri
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado 
ao aeroporto. Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou em Portugal.

Europa Mediterrânea

Cidade Hotel Cat.

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Gran Hotel Fleming P

Nice Park Inn Niza P
Novotel Nice Centre P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Tryp Plaza de España P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Veneza,	saída/Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Veneza,	Florença,	

Roma, Madri e Toledo.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália,	França	e	

Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  1.260 $

C-11221

Veneza - Madri
12 dias

Roma - Madri
9 dias

Em quarto duplo ......................................... 1.380 $ 1.070 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 ..... 1.320 $ 1.020 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 13... 1.260 $ 970 $

Supl. quarto single ...................................... 500 $ 390 $

Supl. meia pensão ...................................... 100 $ (1) 60 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (4 jantares). (2) Exceto Roma e Madri (2 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27
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Noites: Lisboa 3. Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3.

Com Fátima e Vale do Loire

1º Dia (Terça) BraSiL-LiSBOa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LiSBOa 
Chegada ao aeroporto de Lisboa-Portela.  Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmicada cidade: Bairro Alfama, Torre de 
Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais,	
Estoril

4º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

5º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã. Saída	até	a	fronteira	espa	nhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Madri.	Chegada	e	hospedagem.

6º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

7º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a explorar a cidade por conta 

própria, visitar seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 
antigo, degustar as deliciosas “tapas”…

8º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

9º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

12º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã.  Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar sua estadia na Europa ou 
tomar	uma	extensão	a	Grécia	e	Meio	Oriente.	

Rota Atlântica

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Lisboa.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Madri	e	Paris.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.	

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

12 dias     desde  1.210 $
C-11232

Lisboa - Paris
12 dias

Em quarto duplo ......................................... 1.300 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 ..... 1.240 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 13... 1.210 $

Supl. quarto single ...................................... 610 $

Supl. 1 jantar em Bordeaux ........................ 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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Noites: Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. 

A Europa Mediterrânea

1º Dia (Quinta) BraSiL-rOMa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Sexta) rOMa 
Chegada ao aeroporto de Roma Ciampino/Fiumicino. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela Cidade Imperial passando pela 
Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de 
Constantino, Circo Máximo e a imponente Praça de São 
Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade de 
visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela 
Sistina, com os afrescos de Michelangelo. 

4º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual 
	recomendamos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	
vai	 conhecer	 Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	 Vesúvio	
em 79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

5º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms) 
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 

de participar de uma excursão opcional ao Principado de 
Mônaco para conhecer Monte Carlo e seu famoso cassino. 

6º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao 
longo da Riviera Francesa rumo à fronteira espanho-
la. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica 
pela suas amplas avenidas, Ramblas, bairro gótico... 
Hospedagem. 
7º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri 
(635 kms) 

Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	
para visitar a Basílica da Virgem do Pilar, padroei-

ra da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. 
Prosseguiremos para Madri. Hospedagem. 

8º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 

panorâmica pela cidade com um amplo percurso que passa pelas 
avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a 

Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.
9 Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 
10º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	Vale	
do Loire. Breve parada em Amboise, em cujo castelo habitou Leonardo da Vinci, e Chambord, 
belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. Hospedagem. 

Europa Essêncial

Roma - Londres
14 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.650 $

Em quarto duplo Julho 29 a Agosto 17 ..... 1.570 $

Em quarto duplo Outubro 26 a Março 15.. 1.510 $

Supl. quarto single ..................................... 690 $

Supl. meia pensão exceto Roma, Madri, 
Paris e Londres (3 jantares) ...................... 115 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 22 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Cidade Hotel Cat.
Roma Gran Hotel Fleming P
Nice Park Inn Niza P

Novotel Nice Centre P
Barcelona Catalonia Atenas P
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	 
La Chapelle St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Roma.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Roma,	Madri	e	

Londres.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália,	França	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Quintas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

14 dias     desde  1.510 $
C-11442 

Novo itinerario

11º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para 
atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

12º Dia (Segunda) LONDrES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade.

13º Dia (Terça) LONDrES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

14º Dia (Quarta) LONDrES
Café da manhã. Fim dos serviços.
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1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle) Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica pela Cidade Luz passando ao longo de seus 
monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	la	
Cité	com	a	imponente	catedral	de	Notre	Dame;	Invalides,	onde	
se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para foto-
grafar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. 
À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

5º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (142 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	Bélgica	rumo	à	romântica	e	bonita	cidade	de	Bruges.	Breve	
parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, belos 
edifícios, o Lago do Amor… Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, Amsterdã. 
Hospedagem.

6º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica	em	Amsterdã,	também	chamada	de	Veneza	do	

Norte por seus canais. Passaremos pela Praça Dam, o 
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e fa-
remos uma visita a uma oficina de lapidação e polimento 
de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as 
típicas vilas de pescadores de Marken e Volendam. 

7º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO 
LONGO DO rENO/COLÔNia-FraNKFUrT
(655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a 

Alemanha. Percorrendo as margens do famoso rio Reno, 
você irá admirar as belas paisagens de florestas, caste-

los e lendas. Em St. Goar embarcaremos num romântico 
cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes mar-

gens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para 
Frankfurt, cidade industrial e centro financeiro da Alemanha, 

localizada às margens do rio Main. Alojamento.	Na	época	de	baixa	
temporada	 (novembro	a	março),	 o	 cruzeiro	no	Reno	é	 substituído	por	

uma parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, 
o monumento mais visitado da Alemanha.

8º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais belas 
regiões	da	Europa,	onde	faremos	uma	parada	para	admirar	o	lago	Titisee.	Chegada	a	Zurique,	
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms) 
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 

Coração da Europa

Cidade Hotel Cat.
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Frankfurt Tryp by Wyndham P

Nh Frankfurt Morfendel (Morfendel) P
Zurique Meierhof (Horgen) P
Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P
Florença Raffaello P
Roma Gran Hotel Fleming P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Amsterdã,	

Veneza, Florença e Roma.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

14 dias     desde  1.570 $
C-11431

Noites:	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

De Paris a Roma para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São Gotardo, o mais ex-
tenso da Europa, com 17 km de comprimento, chegaremos a Milão, capital industrial e da 
moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.
10º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem.
11º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 
12º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos 
de Michelangelo. 
13º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai conhecer 
Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	 Vesúvio	 em	 79	 d.C.,	 e	
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 
14º Dia (Segunda) rOMa 
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar sua estadia na Europa ou 
tomar	uma	extensão	a	Grécia	e	Meio	Oriente.	

Paris - Roma
14 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.750 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.660 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 13.. 1.570 $

Supl. quarto single ..................................... 640 $

Supl. meia pensão exceto 
Paris e Roma (6 jantares) .......................... 190 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3
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1º Dia (Sexta) BraSiL-aMSTErDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino Amsterdã. Noite a bordo. 
2º Dia (Sábado) aMSTErDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã Schiphol. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 
3º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica	 em	 Amsterdã,	 também	 chamada	 de	 Veneza	
do Norte por seus canais. Passaremos pela Praça Dam, 
o Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e 
faremos uma visita a uma oficina de lapidação e polimento 
de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas 
vilas de pescadores de Marken e Volendam. 
4º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO 
rENO/COLÔNia-FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. 
Percorrendo as margens do famoso rio Reno, você irá admirar 
as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. Goar em-
barcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar 
suas verdes margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus 
para Frankfurt, cidade industrial e centro financeiro da Alemanha, localizada 
às margens do rio Main. Alojamento.	Na	época	de	baixa	temporada	(novembro	a	
março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	parada	em	Colônia	com	tempo	livre	para	
visitar a famosa catedral gótica, o monumento mais visitado da Alemanha.
5º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais belas 
regiões	da	Europa,	onde	faremos	uma	parada	para	admirar	o	lago	Titisee.	Chegada	a	Zurique,	
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao 

Lago dos Quatro Cantões, onde teremos tempo livre para admi-
rar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos para 

Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São 
Gotardo, o mais extenso da Europa, com 17 km de compri-
mento, chegaremos a Milão, capital industrial e da moda ita-
liana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua 
Catedral gótica, a Galeria Vittorio Emmanuelle e o Teatro 
Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.
7º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	 e	 visita	 panorâmica	 a	 pé	 nesta	 cidade	
única, construída sobre 118 ilhas, com seus canais e pon-

tes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, 
com	o	Campanile	e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	 famosa	

Ponte dos Suspiros... Tempo livre e possibilidade de fazer um 
passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 

capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 
8º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)

Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, 
história e cultura, para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a 

Catedral	de	Santa	Maria	dei	Fiori,	com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	
famosa Porta do Paraíso, por onde passaram Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della 

Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita 
opcional noturna para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 
9º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e 
a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade de visitar op-
cionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo. 

10º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	 Vesúvio	 em	 79	 d.C.,	 e	
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

11º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 

12º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

13º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa- MaDri (622 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

14º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

15º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

De Amsterdã a Madri

Cidade Hotel Cat.
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Frankfurt Tryp by Wyndham P

NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P
Zurique Meierhof (Horgen) P
Veneza Delfino (Mestre) / Albatros (Mestre) P
Florença Raffaello P
Roma Grand Hotel Fleming P
Nice Park Inn Niza / Novotel Nice Centre P
Barcelona Catalonia Atenas P
Madri Tryp Plaza de España P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Amsterdã,	saída/Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã,	Veneza,	

Florença, Roma e Madri.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	Itália,	França	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstosPreços por pessoa USD

15 dias     desde  1.560 $

C-11561

Noites:	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.	Madri	2.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Com Frankfurt, Zurique, Veneza, Florença, Roma, Nice e Barcelona

Amsterdã - Madri
15 dias

Amsterdã - Roma
11 dias

Em quarto duplo ........................................ 1.740 $ 1.230 $

Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 25 .... 1.660 $ 1.170 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 9.... 1.560 $ 1.160 $

Supl. quarto single ..................................... 630 $ 390 $

Supl. meia pensão ..................................... 240 $ (1) 190 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (8 jantares). (2) Exceto Roma (6 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17
Dezembro 1 15 22 29
2018
Janeiro 5 12 26
Fevereiro 9 23
Março 9 16 23 30
Abril 6
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Os amores da Europa
18 dias     desde  1.870 $

C-11831

1º Dia (Terça) BraSiL-PariS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles de Gaulle). Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris 
Iluminada	 para	 ir	 se	 familiarizando	 com	 a	 bela	 capital	 francesa,	 além	 de	 um	 agradável	
cruzeiro ao longo do rio Sena. 

3º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

4º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

5º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

7º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

8º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Paris.	Saída/Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Amsterdã,	Veneza,	Florença,	

Roma e Madri.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno	(Abril	a	Outubro)

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

Noites:	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.	Madri	2.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 28
Dezembro 12 19 26
2018
Janeiro 2 9 23
Fevereiro 6 20
Março 6 13 20 27
Abril 3

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P

Novotel Paris Est P

Forest Hill La Villette P

Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P

NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Zurique Meierhof (Horgen) P

Cidade Hotel Cat.

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Gran Hotel Fleming P

Nice Park Inn Niza P
Novotel Nice Centre P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Tryp Plaza España P
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passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.

9º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms) 
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São Gotardo, o mais exten-
so da Europa, com 17 km de comprimento - chegaremos a Milão, capital industrial e da moda 
italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.

10º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

11º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

12º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

13º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

14º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

15º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica pela suas amplas avenidas, 
Ramblas, bairro gótico... Hospedagem. 

16º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

17º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

18º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Paris - Madri
18 dias

Paris - Roma
14 dias

Amsterdã - Madri
14 dias

Amsterdã - Roma
10 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.090 $ 1.750 $ 1.690 $ 1.240 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 .... 1.990 $ 1.660 $ 1.610 $ 1.180 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 6.... 1.870 $ 1.570 $ 1.500 $ 1.100 $

Supl. quarto single ..................................... 880 $ 640 $ 580 $ 330 $

Supl. meia pensão ..................................... 240 $ (1) 190 $ (2) 240 $ (3) 190 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares) (2) Exceto Paris e Roma (6 jantares).
(3) Exceto Roma e Madri (8 jantares). (4) Exceto Roma (6 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Eurobus
20 dias     desde  1.950 $

C-12020

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS- PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	Bélgica	rumo	à	romântica	e	bonita	cidade	de	Bruges.	Breve	
parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, belos 
edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, Amsterdã. 
Hospedagem.

9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam. 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Amsterdã,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Gran Hotel Fleming P

Nice Park Inn Niza P
Novotel Nice Centre P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Tryp Plaza de España P

Noites:	Madri	3.	Bordeaux	1.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Um circuito básico para conhecer a Europa

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

11º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro 
Cantões, onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São 
Gotardo, o mais extenso da Europa, com 17 km de comprimento - chegaremos a Milão, 
capital industrial e da moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua 
Catedral gótica, a Galeria Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. 
Chegada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para co nhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

16º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

17º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

18º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica pela suas amplas avenidas, 
Ramblas, bairro gótico... Hospedagem. 

175 AÑOS  
de ARTESANOS

Paulus Potterstraat 2-6 |  1071 CZ Amsterdam |  Los Países Bajos |  Tel. +31 (0) 20 305 5555 
www.costerdiamonds.com  | Horario 09:00 -  17:00, los 7 días de la semana

Visite Coster Diamonds y vea como los talladores convierten
un diamante en bruto en una hermosa pieza de joyería.

Preços por pessoa USD

Dia 19º (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Madri - Madri
20 dias

Madri - Roma
17 dias

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.200 $ 1.940 $ 1.940 $ 1.690 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 .... 2.090 $ 1.850 $ 1.840 $ 1.610 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 10.. 1.950 $ 1.730 $ 1.730 $ 1.510 $

Supl. quarto single ..................................... 950 $ 750 $ 770 $ 580 $

Supl. meia pensão ..................................... 280 $ (1) 220 $ (2) 240 $ (3) 190 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Eurobus com Lourdes
21 dias     desde  2.060 $

C-32112

1º Dia (Sexta) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos 
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo. 

4º Dia (Segunda) MaDri-LOUrDES (645 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção 
à	 fronteira	 com	 a	 França	 para	 continuar	 através	 da	 região	 montanhosa	 dos	 Pireneus	 e	
chegar a Lourdes, um importante centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre para 
visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu para 
Bernadette. Possibilidade de assistir à emocionante procissão das Tochas (de abril a outubro)

5º Dia (Terça) LOUrDES-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (690 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	Vale	do	Loire.	Breve	parada	em	Amboise,	em	cujo	Castelo	habitou	Leonardo	da	Vinci.	
Continuação para Orleans. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) OrLEaNS-PariS (133 kms)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidade de Joana d’Arc, herói militar e santo, 
também	conhecido	como	o	Maid	of	Orleans,	e	visitar	a	Catedral	de	Santa	Cruz.	A	partida	de	
manhã saída a Paris. Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a 
“Paris Iluminada” e um passeio de Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo. 

8º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  

9º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.
 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Amsterdã,	Veneza,	

Florença e Roma.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Madri Melia Castilla P

Lourdes Miramont P

Orleans Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	
St Mesmin

T

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Cidade Hotel Cat.
Frankfurt Tryp by Wyndham P

NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Gran Hotel Fleming P

Nice Park Inn Niza / Novotel Nice Centre P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Tryp Plaza de España P

Noites:	Madri	3.	Lourdes	1.	Orleans	1.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Com Paris, Amsterdã, Veneza, Roma...

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 24
Dezembro 8 15 22 29
2018
Janeiro 5 19
Fevereiro 2 16
Março 2 9 16 23 30
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10º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam.

11º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

12º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.

13º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms) 
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro 
Cantões, onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São 
Gotardo, o mais extenso da Europa, com 17 km de comprimento, chegaremos a Milão, 
capital industrial e da moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua 
Catedral gótica, a Galeria Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. 
Chegada e hospedagem.

14º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	

com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

15º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

16º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

17º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	
conhecer	 Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	Vesúvio	 em	
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

18º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar 
o	 conjunto	 monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	
Torre Inclinada. Continuação para Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional ao Principado 
de Mônaco para conhecer Monte Carlo e seu 
famoso cassino. 

Preços por pessoa USD

19º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms) 
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

20º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

21º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Madri - Madri
21 dias

Madri - Roma
18 dias

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.320 $ 2.060 $ 1.940 $ 1.690 $

Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 .... 2.210 $ 1.960 $ 1.840 $ 1.610 $

Em quarto duplo Outubro 20 a Março 2.... 2.060 $ 1.840 $ 1.730 $ 1.510 $

Supl. quarto single ..................................... 1.000 $ 810 $ 770 $ 580 $

Supl. meia pensão ..................................... 280 $ (1) 230 $ (2) 240 $ (3) 190 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (10 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (8 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Usted&podra&encontrar&en&BENLUX&una&
gran&variedad&de&perfumes&de&marca,&
productos&de&belleza,&marroquinería,&
maletas,&gafas&de&sol,&relojes&y&joyería&
fina,&así&como&accesorios&de&moda.&
BENLUX&cuenta&con&un&equipo&de&
vendedoras&de&experiencia,&que&sabrán&
aconsejarles&en&su&idioma.&

BENLUX&–&174&rue&de&Rivoli&75001&Paris&Entrada&principal&frente&al&Carrousel&du&Louvre&
Metro&Palais&Royal&Musée&du&Louvre&(L1PL7)&/www.benlux.com&&
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Europa Clássica
21 dias     desde  2.350 $

C-42172

1º Dia (Sábado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDrES
Chegada ao aeroporto internacional de Londres (Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram 
os monumentos mais emblemáticos da cidade. 

4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	
livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras 
em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	

para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do im-
portante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pessoais 
e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	Bélgica	rumo	à	romântica	e	bonita	cidade	de	Bruges.	Breve	parada	
para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, belos edifícios, o 
Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam. 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Londres,	saída/Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris,	Amsterdã,	Veneza,	

Florença, Roma e Madri.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Gran Hotel Fleming P

Nice Park Inn Niza P
Novotel Nice Centre P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Tryp Plaza de España P

Noites:	Londres	3.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.	Madri	2.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Onze Cidades Europeias para desfrutar

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do famoso 
rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. Goar em-
barcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes margens, a 
caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial e centro finan-
ceiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento.	Na	época	de	baixa	tem-
porada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	parada	em	Colônia	com	
tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento mais visitado da Alemanha.

11º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais belas 
regiões	da	Europa,	onde	faremos	uma	parada	para	admirar	o	lago	Titisee.	Chegada	a	Zurique,	
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms) 
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
para Lugano, com seu lago homônimo, e  atravessando o túnel de São Gotardo, o mais 
extenso da Europa, com 17 km de comprimento, chegaremos a Milão, capital industrial e da 
moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre	e	possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Hospedagem. 

14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	

Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e 
a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade de visitar op-
cionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo. 

16º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	 Vesúvio	 em	 79	 d.C.,	 e	
visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

17º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	 pela	 Catedral,	 o	 Batistério	 e	 o	 Campanile,	 a	 famosa	 Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 

18º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

19º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa- MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 Basílica	 da	 Virgem	 do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o 
Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

Preços por pessoa USD

21º Dia (Sexta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Londres - Madri
21 dias

Londres - Roma
17 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.570 $ 2.070 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 .... 2.450 $ 1.970 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 3.... 2.350 $ 1.890 $

Supl. quarto single ..................................... 1.140 $ 900 $

Supl. meia pensão ..................................... 240 $ (1) 190 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
(1) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (8 jantares).
(2) Exceto Londres, Paris e Roma (6 jantares). 
Nota: Preços a partir de Março 10 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Euro Helênico
23 dias     desde  2.950 $

C-123202

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	

Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.
9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do 
famoso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Madri,	saída/Roma.	Chegada/Saída	Atenas.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.	(até	Roma)
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Amsterdã,	Veneza,	

Florença, Roma e Atenas.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Refeições	em	Grécia	de	acordo	com	o	itinerário.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Gran Hotel Fleming P

Atenas Titania P

Olimpia Arty Grand Hotel P

Delfos Amalia P

Meteora Divani Meteora (Kalambaka) P

Noites:	Madri	2.	Bordeaux	1.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Atenas	3.	Olimpia	1.	Delfos	1.	Meteora	1.	

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Para conhecer as raízes e as origens de nossa cultura ocidental

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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St. Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas ver-
des margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade indus-
trial e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

11º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.
12º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms) 
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro 
Cantões, onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São 
Gotardo, o mais extenso da Europa, com 17 km de comprimento - chegaremos a Milão, 
capital industrial e da moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua 
Catedral gótica, a Galeria Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. 
Chegada e hospedagem.
13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 
14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 

Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

16º Dia (Domingo) rOMa
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

17º Dia (Segunda) rOMa-aTENaS (vôo)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no avião para Atenas (vôo não esta 
incluido). Chegada ao aeroporto de Atenas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Resto do dia livre. 

18º Dia (Terça) aTENaS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã visitaremos à cidade. O estádio 
Panatinaico de Atenas onde se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas (1896), segui-
remos	entre	as	principais	avenidas	do	centro	para	ver	os	prédios	mais	importantes	como	o	
Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, a faculdade , a academia y à biblioteca 
nacional.	Continuaremos	até	a	pedra	sagrada	de	Acropolis	e	viviremos	os	momentos	mais	
emocionantes do sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, o templo Iônico de 
Atenas Nike , o Erectheion e o Partenon. Resto do dia livre.

19º Dia (Quarta) aTENaS-COriNTO-EPiDaUrO-MiCENaS-OLÍMPia (415 kms)
Café da manhã. Saída com direção o Canal dê Corinto onde realizaremos uma pequena 
parada.	 Continuação	 até	 o	 famoso	 teatro	 de	 Epidauro	 conhecido	 mundialmente	 por	 a	
sua acústica. Passando por à cidade de Nafplio chegaremos em Micenas onde podemos 
conhecer	 a	 Acropolis	 pré-histórica	 com	 a	 porta	 dos	 Leões	 e	 o	 túmulo	 de	 Agamemnon.	
Visitaremos o museu de Micenas. Por a tarde atravessando o Peloponeso central, chega-
remos em Olímpia. Jantar é alojamento.

20º Dia (Quinta) OLÍMPia-DELFOS (240 kms)
Café da manhã. Conheceremos as instalações do antigo Estádio Olímpico onde se realizaram 
os primeiros jogos Olímpicos. Olímpia era o altar mais importante dos Gregos antigos lugar de-
dicado	à	Zeus	o	primeiro	dos	deuses	e	para	honrar	ele,	se	realizavam	os	jogos.	À	importância	
destes	jogos	é	evidente	devido	à	inumerável	participação	das	cidades	gregas	que	mantenhiam	
uma	trégua	enquanto	durava	a	celebração	e	pelo	fato	da	Olimpíada	podemos	dizer,	que	entre	
estes 4 anos de celebração foi o único tempo que cronologicamente foi aceitado por toda a 
Grécia.	Visita	ao	museu	de	Olímpia.	Por	a	tarde	chegaremos	a	Delfos.	Jantar é alojamento.

Preços por pessoa USD

21º Dia (Sexta) DELFOS - METEOra (233 kms)
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como o centro dó mundo visitaremos o 
museu local com a sua famosa estátua do “ Cocheiro bronze” y o sítio arqueológico. Depois 
saída	até	Meteora	passando	por	Arachova.	Chegada	jantar é alojamento em Kalambaka.

22º Dia (Sábado) METEOra-aTENaS (357 kms)
Café da manhã. Visita	em	dois	monastérios	de	Meteora.	Meteora	e	un	conjunto	dê	pen-
hascos de pedra, altos com aceso difícil, localizado no vale central de Tesalia que foi for-
mado devido os vários processos geológicos. É um fenômeno geológico de uma paisagem 
única	que	se	armoniza	completamente	com	os	inumeráveis	monastérios	que	estão	construí-
dos acima das pedras. Estes penhascos atraíram a atenção dos monges no meio do sigilo 
XI. Um sigilo mais tarde os ascetas sê organizaram nó convento de Stagoi y ó chamaram 
Panayia	Daupani.A	partir	do	sigilo	XIV	começaram	se	fundar	os	primeiros	monastérios	da	
zona.  Saída com destino a Atenas passando por Termopilas, onde se encontra a estátua 
do rei Spartano Leônidas. Chegada em Atenas. Alojamento.

23º Dia (Domingo) aTENaS (357 kms)
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços. Possibilidade de participar de um cruzeiro pelas Ilhas Gregas 
ou fazer uma extensão ao Egito ou Terra Santa.

Madri - Atenas 
23 dias

Madri - Roma
17 dias

Paris - Atenas 
19 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo ......................................... 3.140 $ 1.940 $ 2.950 $ 1.690 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19  .... 2.990 $ 1.850 $ 2.870 $ 1.610 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 10  . 2.950 $ 1.730 $ 2.770 $ 1.510 $

Supl. quarto single ...................................... 1.260 $ 750 $ 1.150 $ 580 $

Supl. meia pensão ...................................... 220 $ (1) 220 $ (2) 190 $ (3) 190 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris, Roma e Atenas (7 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Atenas (6 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares).
Nota:	Não	incluí	passagem	aérea	Roma-Atenas.
Nota: Preços a partir de Março 10 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Europa, Istambul e Capadócia
23 dias     desde  2.610 $

C-123022

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem. 

9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam.  

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Madri,	saída/Roma. 
Chegada/saída Istambul. (Apto. Ataturk)
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito. 
(até	Roma).
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	

Amsterdã, Veneza, Florença, Roma, 
Istambul e Ancara.

•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno. 
(Abril a Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Refeições	na	Turquia 

(2 almoços e 3 jantares).
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.	
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Istambul Vicenza P

Capadócia Perissia P

Ancara Radisson Blu P

Noites:	Madri	2.	Bordeaux	1.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Istambul	3.	Capadócia	2.	Ancara	1.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Europa com um “toque” da Ásia

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

11º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem. 

12º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms)   
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São Gotardo, o mais exten-
so da Europa, com 17 km de comprimento - chegaremos a Milão, capital industrial e da moda 
italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem. 

13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 

com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

16º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

17º Dia (Segunda) rOMa-iSTaMBUL (avião)
Café da manhã. Saída para o aeroporto para embarcar no vôo com destino a Istambul (vôo 
não esta incluído). Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

18º Dia (Terça) iSTaMBUL-CaPaDÓCia (avião)
Café da manhã. Pela tarde traslado ao aeroporto para embar car no avião para Kayseri 
(vôo não está incluído). Chegada e continuação para a Capadócia. Jantar e hospedagem.

19º Dia (Quarta) CaPaDÓCia 
Café da manhã. Visita à espetacular Capadócia, uma região única por sua paisagem fas-
cinante, originada pela lava expelida pelos vulcões Erciyes e Hasan. Visita aos numerosos 
mosteiros	e	capelas	de	Göreme,	escavados	nas	rochas	e	decorados	com	afrescos	do	século	
X (alguns deles muito bem preservados). Passaremos pela fortaleza de Uçhisar e pelo vale 
de Avcilar. Visitaremos uma das 36 cidades subterrâneas que serviu de refúgio para os 
cristãos. Retorno para o hotel. Jantar e hospedagem. 

20º Dia (Quinta) CaPaDÓCia-aNCara (380 kms)
Café da manhã. Saída para Ancara. Visitaremos o Museu das Civilizações da Anatólia e o 
Mausoléu	de	Atatürk,	fundador	da	república	turca.	Jantar e hospedagem.

Preços por pessoa USD

21º Dia (Sexta) aNCara-iSTaMBUL (450 kms)
Café da manhã. Saída para Istambul, onde chegaremos na parte da tarde. Hospedagem.

22º Dia (Sábado) iSTaMBUL 
Café da manhã. Começamos a visita à cidade, incluindo alguns dos monumentos mais 
importantes	 de	 Istambul:	 Praça	 do	 Hipódromo,	 construída	 na	 época	 romana.	 Visita	 à	
Mesquita Azul, a mais famosa obra da arquitetura otomana, com seu interior magnifi-
camente decorado com azulejos de Iznik. Visita a Santa Sofia, que foi igreja durante 916 
anos, mesquita durante 477 e, finalmente, foi convertida em museu em 1936. Tarde livre. 
Hospedagem.

23º Dia (Domingo) iSTaMBUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Madri - Istambul
23 dias

Paris - Istambul
19 dias

Em quarto duplo .................................... 2.610 $ 2.420 $

Supl. quarto single ................................. 1.010 $ 900 $

Supl. meia pensão .................................. 220 $ (1) 190 $ (2)

Supl. vôo Istambul-Kayseri .................... 170 $ 170 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris, Roma e Istambul (7 jantares). (2) Exceto Paris, Roma e Istambul (6 jantares). 
Nota:	não	incluí	passagem	aérea	Roma-Istambul.
Preços não validos durante congressos, feiras, Pascoa e Natale.
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Euro Ibérico
24 dias     desde  2.390 $

C-12432

1º Dia (Terça) BraSiL-LiSBOa 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LiSBOa
Chegada ao aeroporto de Lisboa-Portela. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

3º Dia (Quinta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre de 
Belém,	 Mosteiro	 dos	 Jerônimos,	 etc.	 Tarde	 livre.	 Excursão	 opcional	 a	 Sintra,	 Cascais,	
Estoril.

4º Dia (Sexta) LiSBOa-FÁTiMa-LiSBOa (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

5º Dia (Sábado) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã.	Saída	até	a	fronteira	espanhola	para	chegar	até	Cáceres.	Tempo	livre	para	
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço	livre.	Posteriormente	continuação	da	viagem	até	Madri.	Chegada	e	hospedagem. 

6º Dia (Domingo) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Lisboa,	saída/Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Lisboa,	Madri,	Paris,	Amsterdã,	

Veneza, Florença e Roma.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.
•	Serviço	de	carregadores	em	Lisboa.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Cidade Hotel Cat.

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Zurique Meierhof (Horgen) P
Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P
Florença Raffaello P
Roma Gran Hotel Fleming P
Nice Park Inn Niza / Novotel Nice Centre P
Barcelona Catalonia Atenas P
Madri Tryp Plaza de España P

Noites:	Lisboa	3.	Madri	4.	Bordeaux	1.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

De Lisboa a Madri

Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27

7º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Você poderá fazer uma excursão opcional 
a cidade imperial de Toledo para visitar seu conjunto histórico-artístico considerado 
Monumento Nacional e Patrimônio da Humanidade. 

8º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

9º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 
Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo.  

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  
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12º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.

13º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

14º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

15º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.

16º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms) 
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro 
Cantões, onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São 
Gotardo, o mais extenso da Europa, com 17 km de comprimento,  chegaremos a Milão, 

capital industrial e da moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua 
Catedral gótica, a Galeria Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. 
Chegada e hospedagem.

17º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

18º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

19º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

20º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	
conhecer	 Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	Vesúvio	 em	
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

21º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

Preços por pessoa USD

22º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

23º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

24º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Lisboa - Madri
24 dias

Lisboa - Roma
21 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.640 $ 2.390 $

Em quarto duplo Junho 20 a Agosto 8 ...... 2.510 $ 2.280 $

Em quarto duplo Outubro 17 a Março 6.... 2.390 $ 2.170 $

Supl. quarto single ..................................... 1.130 $ 940 $

Supl. meia pensão ..................................... 280 $ (1) 230 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5%
(1) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (9 jantares).
(2) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (7 jantares).  
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Euro Capitais
24 dias     desde  2.560 $

C-42452

1º Dia (Terça) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Sexta) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-OrLEaNS (450 kms)
Café da manhã e saída para Poitiers e Tours, onde iniciaremos um breve passeio pelo 
fértil	 Vale	 do	 Loire.	 Breve	 parada	 em	 Amboise,	 em	 cujo	 castelo	 habitou	 Leonardo	 da	
Vinci, e Chambord, belo castelo rodeado de magníficos jardins. Continuação para Orleans. 
Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) OrLEaNS-CaLaiS-DOVEr-LONDrES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry para 
atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover para, em seguida, 
através	da	Inglaterra,	chegar	a	Londres.	Hospedagem. 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Londres,	Paris,	Amsterdã,	

Veneza, Florença e Roma.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	Viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	Barcelona.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Madri Catalonia Goya / Agumar P
Bordeaux Novotel Bordeaux Nord  Le Lac P

B&B Bordeaux les Begles T
Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Campanile	Orléans	Ouest	La	Chapelle	
St Mesmin

T

Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Cidade Hotel Cat.
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Zurique Meierhof (Horgen) P
Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P
Florença Raffaello P
Roma Gran Hotel Fleming P
Nice Park Inn Niza / Novotel Nice Centre P
Barcelona Catalonia Atenas P
Madri Tryp Plaza de España P

Noites:	Madri	3.	Bordeaux	1.	Orleans	1.	Londres	3.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.	

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Um circuito pelas cidades vibrantes e belas paisagens
7º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade 
cosmopolita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca 
da Guarda Real (se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em 
seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado 
a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encon-
tram os monumentos mais emblemáticos da cidade. 

8º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus. 

9º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	 Champs	Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	
Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para fotografar a Torre 

Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 21
Dezembro 5 12 19 26
2018
Janeiro 2 16 30
Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27
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Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante arquitetu-
ra e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso espetáculo. 

11º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.  

12º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.

13º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

14º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

15º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.

16º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms)  
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
para Lugano, com seu lago homônimo, e  atravessando o túnel de São Gotardo, o mais ex-
tenso da Europa, com 17 km de comprimento,  chegaremos a Milão, capital industrial e da 
moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.

17º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms) 
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

18º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

19º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

20º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	
conhecer	 Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	Vesúvio	 em	
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais. 

21º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 

Preços por pessoa USD

conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

22º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… . Hospedagem. 

23º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

24º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Madri - Madri
24 dias

Madri - Roma
21 dias

Londres - Madri
19 dias

Londres - Roma
16 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.840 $ 2.590 $ 2.490 $ 2.240 $

Em quarto duplo Junho 20 a Agosto 15 .... 2.700 $ 2.460 $ 2.370 $ 2.130 $

Em quarto duplo Outubro 17 a Março 6.... 2.560 $ 2.350 $ 2.270 $ 2.060 $

Supl. quarto single ..................................... 1.240 $ 1.050 $ 1.010 $ 820 $

Supl. meia pensão ..................................... 310 $ (1) 250 $ (2) 240 $ (3) 190 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris, e Roma (10 jantares). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (8 jantares).
(3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri, (8 jantares). (4) Exceto Londres, Paris e Roma (6 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 13 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Europa e Terra Santa
24 dias     desde  3.310 $

C-102422

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms) 
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Madri,	saída/Roma,	Chegada/saída	em	Israel.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.	(até	Roma).
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	Amsterdã,	Veneza,	Florença,	
Roma,	Tel	Aviv	e	Jerusalém.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) P
Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Gran Hotel Fleming P

Tel Aviv Metropolitan P

Galileia Kibutz Hagoshrim P

Jerusalém Leonardo P

Noites:	Madri	2.	Bordeaux	1.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Tel	Aviv	2.	Galileia	1.	Jerusalém	4.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

De Madri a Jerusalém
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 

Fevereiro 4 18
Março 4 11 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

11º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms)  
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São Gotardo, o mais exten-
so da Europa, com 17 km de comprimento,  chegaremos a Milão, capital industrial e da moda 
italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

16º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos uma excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Você vai 
conhecer Pompeia, cidade romana que foi sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

17º Dia (Segunda) rOMa-TEL aViV (avião) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de avião para Tel Aviv (vôo não esta 
incluído). Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

18º Dia (Terça) TEL aViV 
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jaffa para visitar o Bairro dos Artistas e o 
Mosteiro de São Pedro. Em seguida, faremos uma visita panorâmica pelos principais pon-
tos turísticos da cidade: rua Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak 
Rabin, Mercado Carmel e visita ao Museu da Diáspora. Tarde livre. 

19º Dia (Quarta) TEL aViV-GaLiLEia (250 kms)
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o Teatro Romano, a Cidade Cruzada e 
o Aqueduto. Continuação para Haifa para visitar o Santuário do Báb e os Jardins Persas. 
Vista panorâmica do alto do Monte Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. Seguiremos pa-
ra (São João de) Acre para apreciar as fortificações medievais dos Cavaleiros Templários, e 
continuaremos	até	a	cidade	da	Cabala,	Safed,	com	seu	misticismo	judaico.	Visita	à	Sinagoga	
de	Yosef	Caro.	Prosseguiremos	nossa	viagem	através	das	montanhas	da	Galileia	até	chegar	
ao Kibutz. Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) GaLiLEia-JErUSaLÉM (250 kms)
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do Kibutz, saída para o Monte das 
Beatitudes, lugar do Sermão da Montanha. Seguiremos para Tabgha, onde ocorreu o 
milagre de multiplicação dos pães e peixes. Continuação para Cafarnaum para visitar a 
antiga	sinagoga	e	a	casa	de	Pedro.	Via	Tiberíades,	nos	dirigiremos	até	Yardenit,	local	onde	
Jesus	foi	batizado.	Continuação	para	Nazaré	para	visitar	a	Basílica,	a	carpintaria	e	a	fonte	
da	Virgem.	Pelo	Vale	do	Jordão,	através	do	deserto	da	Judeia,	chegaremos	a	Jerusalém.	
Hospedagem. 

21º Dia (Sexta) JErUSaLÉM-BELÉM-JErUSaLÉM (50 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras para admirar uma vista 
panorâmica da cidade. Seguiremos para o Horto de Getsêmani para visitar a Basílica da 
Agonia.	Continuaremos	até	o	Muro	das	Lamentações	e	Monte	Sião	para	visitar	o	Túmulo	
do rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. Seguiremos para Ein Kerem, lugar de 

nascimento de São João Batista. Continuação para o Museu do Holocausto. À tarde, saída 
para	Belém	para	visitar	a	 Igreja	da	Natividade,	a	Gruta	de	São	Jerônimo	e	a	Basílica	de	
Santa	Catarina.	Retorno	para	Jerusalém.	

22º Dia (Sábado) JErUSaLÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída para a cidade velha. Percurso pelas 14 estações da 
Via Dolorosa, visitando o Mosteiro da Flagelação, a Capela da Condenação, o Calvário e o 
Santo	Sepulcro.	Continuaremos	através	do	Bairro	Judeu	e	o	Cardo	Romano	até	o	Museu	
da Cidadela. Desta vez, iremos para a cidade nova para dar fazer uma visita panorâmica: 
Kneset,	Residência	Presidencial,	Teatro	Municipal,	Maquete	de	Jerusalém,	etc.	Tarde	livre.	

23º Dia (Domingo) JErUSaLÉM 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Recomendamos uma excursão opcional a 
Massada e Mar Morto. 

24º Dia (Segunda) JErUSaLÉM 
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Madri-Jerusalém
24 dias

Paris - Jerusalém 
20 dias

Em quarto duplo ............................ 3.310 $ Em quarto duplo ........................... 3.120 $
Supl. quarto single ......................... 1.470 $ Supl. quarto single ........................ 1.360 $
Supl. meia pensão exceto, Madri, 
Paris e Roma (13 jantares) ............ 220 $

Supl. meia pensão exceto, Paris e 
Roma (12 jantares) ....................... 190 $

Supl. saídas
Março 25 (Pascoa) e
Setembro 16, 23 (Tabernaculos) .....

  

280 $

Supl. saídas
Março 29 (Pascoa) e
Setembro 20, 27 (Tabernaculos).....

  

230 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ....... 5% Redução 3.ª pessoa em triplo ...... 5%
Notas:	Não	incluso	no	preço:	vistos,	taxas	de	fronteira,	passagem	aéreo	Roma-Tel	Aviv.
Supl. de meia pensão não inclui jantar no 17º dia.



Ci
rc

ui
to

s
Cl

ás
si

co
s

€

Madri

Sevilha

Marbella

Granada

Barcelona
Roma

Nice  

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bordeaux
Zurique

182

Euro Andaluz
25 dias     desde  2.610 $

C-12542

1º Dia (Segunda) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Quarta) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Quinta) MaDri-CÁCErES-SEViLHa (560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	chegar	a	Cáceres	e	tempo	livre	para	camin-
har pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Continuação ate Sevilha. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita à cidade, incluindo a Parque de Maria Luisa 
Praça de Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de estender a visita 
artística incluindo os Reales Alcazares. Tarde livre.

6º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstos

Noites:	Madri	4.	Sevilha	2.	Marbella	1.	Granada	1.	Bordeaux	1.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Sensacional turnê pela Espanha e pela Europa mais turística
7º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante Palácio de 
Alhambra e aos Jardins de Generalife. Jantar e hospedagem. Pela noite visita opcional à 
gruta do Sacromonte com espetáculo zambra flamenca.

8º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço. 
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem. 

9º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

10º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms) 
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

11º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Sevilha,	

Granada, Toledo, Paris, Amsterdã, 
Veneza, Florença e Roma.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno. 

(Abril a Outubro).

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	4	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	

Barcelona.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	em	

Sevilha, Marbella e Granada.

Cidade Hotel Cat.
Madri Florida Norte P
Sevilha Tryp Macarena P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Angeles P
Madri Tryp Plaza de España P
Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P
Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P

Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Cidade Hotel Cat.
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Frankfurt Tryp by Wyndham P

NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P
Zurique Meierhof (Horgen) P
Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P
Florença Raffaello P
Roma Gran Hotel Fleming P
Nice Park Inn Niza / Novotel Nice Centre P
Barcelona Catalonia Atenas P
Madri Tryp Plaza de España P

Março 13 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 20
Dezembro 4 11 18 25
2018
Janeiro 1 15 29
Fevereiro 12 26
Março 5 12 19 26



Circuitos
Clássicos

183

fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

12º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

13º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms) 
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.

14º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

15º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 
época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

16º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para pas-
sear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. Seguiremos 
para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais belas regiões da 
Europa,	onde	faremos	uma	parada	para	admirar	o	lago	Titisee.	Chegada	a	Zurique,	importante	
centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

17º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms)  
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro 
Cantões, onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São 
Gotardo, o mais extenso da Europa, com 17 km de comprimento,  chegaremos a Milão, 
capital industrial e da moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua 
Catedral gótica, a Galeria Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. 
Chegada e hospedagem.

18º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

19º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

20º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

21º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual recomenda-
mos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	conhecer	
Pompéia,	cidade	romana	que	foi	sepultada	pelas	cinzas	do	vulcão	Vesúvio	em	79	d.C.,	e	visitar	
a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas belezas naturais. 

22º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	

Preços por pessoa USD

Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

23º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico... Hospedagem. 

24º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-MaDri (635 kms)
Café da manhã.	Saída	para	Zaragoza.	Tempo	 livre	para	visitar	a	Basílica	da	Virgem	do	
Pilar, padroeira da Hispanidade, e percorrer seu centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

25º Dia (Quinta) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Madri - Madri
25 dias

Em quarto duplo ......................................... 2.870 $

Em quarto duplo Junho 19 a Agosto 14 ..... 2.730 $

Em quarto duplo Outubro 23 a Março 5..... 2.610 $

Supl. quarto single ...................................... 1.190 $

Supl. meia pensão, exceto Madri, Paris e 
Roma (9 jantares) ....................................... 280 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.
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EuroFiesta
25 dias     desde  2.640 $

C-12522

1º Dia (Sábado) BraSiL-MaDri 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MaDri 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MaDri 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com 
um amplo percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran 
Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica 
o Palácio Real…. Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MaDri-BOrDEaUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian rumo à fron-
teira francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e importante região vinícola. 
Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BOrDEaUX-VaLE DO LOirE-BLOiS-PariS (574 kms)
Café da manhã	e	saída	para	Poitiers	e	Tours,	onde	iniciaremos	um	breve	passeio	pelo	fértil	
Vale do Loire. Pausa em Blois, cidade emblemática com seu belo castelo. Continuação para 
Paris. Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma visita opcional a Paris Iluminada 
para ir se familiarizando com a bela capital francesa. 

6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 
do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	

Datas de saída garantidas: Sábados

Noites:	Madri	4.	Bordeaux	1.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.	Nice	1.	Barcelona	1.	Sevilha	2.	Marbella	1.	Granada	1.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Extensa viagem pela Europa Ocidental
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento. Na 

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31

Hotéis previstos

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Madri.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Madri,	Paris,	

Amsterdã, Veneza, Florença, Roma, 
Sevilha, Granada e Toledo.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno. 

(Abril a Outubro).

•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	4	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França,	Itália	e	

Barcelona.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis	em	

Sevilha, Marbella e Granada.

Cidade Hotel Cat.

Madri Tryp Plaza de España P

Bordeaux Novotel Bordeaux Le Lac P

Paris Novotel Suite Paris Nord 18eme P
Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Gran Hotel Fleming P

Nice Park Inn Niza / Novotel Nice Centre P

Barcelona Catalonia Atenas P

Sevilha Tryp Macarena P

Marbella NH Marbella P

Granada Los Angeles P



Circuitos
Clássicos
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época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	
parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento 
mais visitado da Alemanha.

11º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms)  
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
para Lugano, com seu lago homônimo, e  atravessando o túnel de São Gotardo, o mais 
extenso da Europa, com 17 km de comprimento, chegaremos a Milão, capital industrial e da 
moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	 e	 o	 Palácio	 dos	 Doges,	 além	 da	 famosa	 Ponte	 dos	 Suspiros...	 Tempo	 livre	 e	
possibilidade de fazer um passeio opcional de Gôndola. Mais tarde, saída para Florença, 
capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, 
para admirar suas importantes jóias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, 
com	seu	belo	Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	
Michelangelo e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. 
Hospedagem e possibilidade de fazer uma visita opcional noturna para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes e praças. 

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade 
Imperial passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, 
Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com pos-
sibilidade de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina, com 
os afrescos de Michelangelo. 

16º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, para o qual reco-
mendamos	uma	excursão	opcional	de	dia	completo	a	Nápoles,	Capri	e	Pompéia.	Você	vai	
conhecer	 Pompéia,	 cidade	 romana	 que	 foi	 sepultada	 pelas	 cinzas	 do	 vulcão	Vesúvio	 em	
79 d.C., e visitar a mítica ilha de Capri, que cativou os imperadores romanos com suas 
belezas naturais.

17º Dia (Segunda) rOMa-PiSa-NiCE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa. Breve visita à Praça dos Milagres, para contemplar o 
conjunto	monumental	 formado	pela	Catedral,	o	Batistério	e	o	Campanile,	a	 famosa	Torre	
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional ao Principado de Mônaco para conhecer Monte 
Carlo e seu famoso cassino. 

18º Dia (Terça) NiCE-BarCELONa (665 kms)
Café da manhã e saída pela região da Provença ao longo da Riviera Francesa rumo à fron-
teira espanhola. Chegada a Barcelona e breve visita panorâmica percorrendo suas amplas 
avenidas, as Ramblas, o Bairro Gótico… Hospedagem. 

19º Dia (Quarta) BarCELONa-ZaraGOZa-
MaDri (635 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 Zaragoza.	 Tempo	
livre para visitar a Basílica da Virgem do Pilar, 
padroeira da Hispanidade, e percorrer seu 
centro antigo. Prosseguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) MaDri-CÁCErES-SEViLHa 
(560 kms)
Café da manhã.	Saída	até	Extremadura	para	che-
gar a Cáceres e tempo livre para ca minhar pelo 
bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Continuação ate 
Sevilha. Jantar e hospedagem.

21º Dia (Sexta) SEViLHa
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita à cida-
de, incluindo a Parque de Maria Luisa, Praça de 
Espanha e Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente 
possibilidade de estender a visita artística incluin-
do os Reales Alcazares. Tarde livre.

Preços por pessoa USD

22º Dia (Sábado) SEViLHa-rONDa-MarBELLa (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos com destino Ronda. Tempo livre. 
Continuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

23º Dia (Domingo) MarBELLa-GraNaDa (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante Palácio de 
Alhambra e aos Jardins de Generalife. Jantar e hospedagem. Pela noite visita opcional à 
gruta do Sacromonte com espetáculo zambra flamenca.

24º Dia (Segunda) GraNaDa-TOLEDO-MaDri (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, berço de civilizações. Almoço.
Visita da cidade para conhecer suas estreitas ruas e belos monumentos. Continuação a 
Madri. Chegada e hospedagem. 

25º Dia (Terça) MaDri 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passará pelo hotel para fazer o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Madri - Madri
25 dias

Madri - Roma
17 dias

Paris - Madri
21 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.890 $ 1.940 $ 2.630 $ 1.690 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 .... 2.750 $ 1.850 $ 2.500 $ 1.610 $

Em quarto duplo Outubro 21 a Março 3.... 2.640 $ 1.730 $ 2.420 $ 1.510 $

Supl. quarto single ..................................... 1.220 $ 750 $ 1.040 $ 580 $

Supl. meia pensão ..................................... 280 $ (1) 220 $ (2) 240 $ (3) 190 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 10 de acordo com nossa Programação 2018/2019.
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Noites:	Londres	3.	Paris	3.	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.	Florença	1.	Roma	3.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

De Londres a Roma
1º Dia (Sábado) BraSiL-LONDrES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Londres. Noite 
a bordo. 
2º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres (Heathrow, 
Gatwick, Luton…). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 
3º Dia (Segunda) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica a esta cidade cosmopolita para conhecer os 
lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e o 
Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de 
Buckingham com a troca da Guarda Real (se as condições meteo-
rológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em seguida, possibi-
lidade de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, consi-
derado a maior fortaleza habitada do mundo. Seguiremos para a City of 
London, onde se encontram os monumentos mais emblemáticos da cidade.
4º Dia (Terça) LONDrES 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma ex-
cursão	opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	
tempo livre para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.
5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms) 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. 
6º Dia (Quinta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 
longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco do Triunfo, 
a	Champs	Elysées,	 a	Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	a	 imponente	 catedral	 de	Notre	Dame;	

Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada 
para fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma 

excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado 
Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua deslumbrante 

arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcional-
mente, assistir a um famoso espetáculo.

7º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma 
visita opcional ao interior do importante Museu do Louvre 
e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades 
pessoais e continuar a descobrir os monumentos mais 
importantes desta cidade cosmopolita.  

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ 
(542 kms) 

Café da manhã.	Saída	para	a	Bélgica	rumo	à	romântica	e	
bonita cidade de Bruges. Breve parada para dar um passeio 

pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, belos 
edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para 

chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em 

Amsterdã,	também	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	
Praça Dam, o Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a 
uma oficina de lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as 
típicas vilas de pescadores de Marken e Volendam. 

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-
FraNKFUrT (655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do famoso 
rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. Goar em-
barcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes margens, a 
caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial e centro finan-
ceiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Alojamento.	Na	época	de	baixa	tem-
porada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	uma	parada	em	Colônia	com	
tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumento mais visitado da Alemanha.

Europa Cênica

Cidade Hotel Cat.
Londres Ibis Earls Court TS

Royal National TS
Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P

Novotel Paris Est P
Forest Hill La Villette P
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Frankfurt Tryp by Wyndham P

NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P
Zurique Meierhof (Horgen) P
Veneza Albatros (Mestre) / Delfino (Mestre) P
Florença Raffaello P
Roma Gran Hotel Fleming P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Londres.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris,	Amsterdã,	

Veneza, Florença e Roma.
•	Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxas	Municipais	em	França	e	Itália.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstosPreços por pessoa USD

17 dias     desde  1.900 $
C-41772

11º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais belas 
regiões	da	Europa,	onde	faremos	uma	parada	para	admirar	o	lago	Titisee.	Chegada	a	Zurique,	
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms) 
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São Gotardo, o mais ex-
tenso da Europa, com 17 km de comprimento, chegaremos a Milão, capital industrial e da 
moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZa-FLOrENÇa (256 kms)
Café da manhã	e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	com	
seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o Campanile 
e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Tempo	livre.	Mais	tarde,	saída	
para Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem. 

14º Dia (Sexta) FLOrENÇa-rOMa (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, para 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile	e	o	Batistério,	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso,	por	onde	passaram	Michelangelo	
e Dante Alighieri, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Saída para Roma. Hospedagem. 

15º Dia (Sábado) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela Cidade Imperial 
passando pela Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, o Coliseu, Arco de Constantino, Circo 
Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Resto do dia livre com possibilidade 
de visitar opcionalmente os famosos Museus Vaticanos e a Capela Sistina. 

16º Dia (Domingo) rOMa 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, recomendamos uma 
excursão opcional de dia completo a Nápoles, Capri e Pompeia. 

17º Dia (Segunda) rOMa 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Londres - Roma
17 dias

Em quarto duplo ........................................ 2.070 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 ....... 1.970 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 10.. 1.900 $

Supl. quarto single ..................................... 900 $

Supl. meia pensão exceto 
Londres, Paris e Roma (6 jantares) ........... 190 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 
2018/2019.

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 25
Dezembro 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 20
Fevereiro 3 17
Março 3 10 17 24 31
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5 Capitais Nórdicas, Rússia e Bielorússia

Das quatro capitais escandinavas à Rússia imperial dos czares, passando por entre as planícies e 
estepes da Europa Oriental.
As razões para conhecer os países escandinavos são muitas: a exuberância de suas florestas e cidades, 
a segurança que as permeia, os quase dois mil lagos naturais, o sol da meia-noite, as auroras boreais, 
seus festivais de música e, sem dúvida, a mitologia nórdica, com seus deuses, mitos e lendas.
Se você já conhece a Europa clássica e se surpreendeu com a sua monumentalidade, oferecemos nesta 
seção itinerários diferentes e variados que combinam as paisagens únicas do Norte com os traços 
culturais de suas cidades e a identidade da Europa Oriental.
Arte, cultura e belezas naturais estão agora ao seu alcance: admire, surpreenda-se, enriqueça-se.

Dias Circuito Começa Termina Pág.

4....... C-942 Moscou Moscou Moscou ................. 188

5....... C-954 São Petersburgo São Petersburgo São Petersburgo .. 188

6....... C-9607 De Estocolmo a Helsinque Estocolmo Helsinque .............. 189

6....... C-965 De Oslo a Estocolmo Oslo Estocolmo ............. 190

6....... C-9603 De Copenhague a Oslo Copenhague Oslo ...................... 191

6....... C-966 De Varsóvia a Berlim Varsóvia Berlim ................... 192

8....... C-983 De Copenhague a Estocolmo Copenhague Estocolmo ............. 193

8....... C-985 De Oslo a Helsinque Oslo Helsinque .............. 194

9....... C-991 De Moscou a Varsóvia Moscou Varsóvia ............... 195

10..... C-9103 4 Capitais Escandinavas Copenhague Helsinque .............. 196

11..... C-9112 De Moscou a Berlim Moscou Berlim ................... 197

15..... C-9154 De São Petersburgo a Berlim São Petersburgo Berlim ................... 198

17..... C-9172 De Helsinque a Berlim Helsinque Berlim ................... 200

19..... C-9197 De Estocolmo a Berlim Estocolmo Berlim ................... 202

21..... C-9215 De Oslo a Berlim Oslo Berlim ................... 204

23..... C-9233 De Copenhague a Berlim Copenhague Berlim ................... 206

24..... C-32422 De Berlim a Berlim Berlim Berlim ................... 208

Dias Circuito Começa Termina Pág.

26..... C-32672 De Amsterdã a Berlim Amsterdam Berlim ................... 210

30..... C-33032 De Paris a Berlim Paris Berlim ................... 212

33..... C-43372 De Londres a Berlim Londres Berlim ................... 214

Nova Programação
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1º Dia (Segunda) BraSiL-MOSCOU 
Saída em vôo intercontinental para Moscou. Noite a bordo.

2º Dia (Terça) MOSCOU 
Chegada ao Moscou. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Jantar 
e hospedagem. 

3º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça 
Vermelha,	uma	das	maiores	praças	do	mundo,	ao	pé	das	muralhas	
do	antigo	Kremlin,	também	famosa	pelo	Mausoléu	de	Lenin	e	pela	
Catedral de São Basílio. A partir do passeio ribeirinho de Santa 
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do 
Kremlin, e, a partir do mirante da Universidade de Moscou, vai 
admirar um incrível panorama com a famosa Catedral de Cristo 
Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais 
belo do mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e bai-
xos-relevos, pinturas, mosaicos e vitrais. Na atualidade, transpor-
ta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. Continuamos 
com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da 
cidade, localizado em uma colina de 40 metros de altura e cercado 
por	uma	muralha	de	2	km	de	extensão	com	20	torres.	No	século	
XIV foram construídas as catedrais da Dormição, da Anunciação 
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. 
Completando o conjunto da praça está o campanário de Ivan, 
o	 Grande,	 ao	 pé	 do	 qual	 encontra-se	 	 o	 Sino	 do	 czar,	 o	 maior	

1º Dia (Quinta) BraSiL-SÃO PETErSBUrGO 
Saída em vôo intercontinental para São Petersburgo. Noite a 
bordo.

2º Dia (Sexta) SÃO PETErSBUrGO 
Chegada ao São Petersburgo. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar 
Pedro, o Grande, às margens do rio Neva. Durante a visita pas-
saremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal via da cidade; 
admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, 
a Praça do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o 
Jardim de Verão etc. Visitaremos a famosa fortaleza de Pedro e 
Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua magnífica 
catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, 
que	 possui	 uma	 das	 pinacotecas	 mais	 completas	 e	 é	 um	 dos	
maiores do mundo, fundado pela Imperatriz Catarina, a Grande, 
em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e 
possui um acervo de mais de 3 milhões de peças que vão desde o 
período	pré-histórico	até	os	tempos	modernos	e	representam	qua-
se todas as culturas do mundo. Conta com uma rica coleção das 
escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holande-
sa e flamenga (Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El 

do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar 
algumas das catedrais e admirar as obras-primas dos pintores de 
ícones russos. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quinta) MOSCOU 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya etc.) e francesa clássica 
(Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.
 
4º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN- 
SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precio-
so palácio barroco com um parque vasto e elegante, um exemplo 
perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a Sala de Âmbar, 
é	 considerada	 a	 oitava	 maravilha	 do	 mundo.	 Retorno	 para	 São	
Petersburgo. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Moscou.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	2	jantares
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	São	Petersburgo.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Noites: Moscou 2. Noites: São Petersburgo 3.

Novo

Novo

C-942 C-954

Maio 15 29

Junho 5 19 26

Julho 10 17 31

Agosto 7 21 28

Setembro 11 18

Outubro 2 9 23 30

Maio 11 25

Junho 1 15 22

Julho 6 13 27

Agosto 3 17 24

Setembro 7 14 28

Outubro 5 19 26

Cidade Hotel Cat.
Moscou Radisson Belorusskaya P

Cidade Hotel Cat.
São Petersburgo Radisson Sonya P

Hotéis previstos Hotéis previstos

VISTOS
A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma  
carta-convite para obter o VISTO. 

VISTOS
A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma  
carta-convite para obter o VISTO. 

Moscou 
4 dias desde  500 $

São Petersburgo
5 dias   desde  620 $

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Datas de saída garantidas: Quintas-Feiras

Em quarto duplo .................. 500 $

Supl. quarto single ............... 150 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo ............................ 620 $
Supl. quarto single ......................... 150 $
Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo ............................ 110 $
Supl. quarto single ......................... 100 $
Supl. de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo ............................ 50 $
Supl. quarto single ......................... 50 $

Preços por pessoa USD
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Estocolmo

Helsinque

Noites: Estocolmo 2. Helsinque 1. Ferry 1.

INCLUI Ferry Estocolmo-Helsinque

1º Dia (Domingo) BraSiL-ESTOCOLMO 
Saída em vôo intercontinental para Estocolmo. Noite a bordo.

2º Dia (Segunda) ESTOCOLMO 
Chegada ao aeroporto internacional de Estocolmo, a bela capital 
sueca,	 situada	em	um	arquipélago	com	mais	de	24.000	 ilhas	e	
ilhotas. Traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do dia livre.
 
3º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de 
Estocolmo: centro histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de para-

lelepípedos e edifícios coloridos. Contemplaremos 
pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o 

Parlamento e a Casa da Nobreza. Tarde livre.
 
4º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE 
(ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, 
traslado ao porto para embarcar no ferry 

noturno com destino a Helsinque. Noite a 
bordo.

 
5º Dia (Quinta) HELSiNQUE

Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em 
Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 1550 como 

“rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como 
Tallinn,	capital	da	Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	

igreja luterana Temppeliaukio, a praça do Senado, a Catedral da cidade e a catedral orto-
doxa	de	Uspenski,	o	Palácio	do	Conselho	de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	
do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	
preferido	 para	 se	 comer	 salmão,	 carne	 de	 rena	 ou	 pratos	 típicos	 regionais.	Além	disso,	
também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	encontra	todo	o	tipo	de	produtos	típicos.	
Traslado ao hotel. Hospedagem.
 
6º Dia (Sexta) HELSiNQUE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

De Estocolmo a Helsinque

Maio 7 21 28

Junho 11 18

Julho 2 9 23 30

Agosto 13 20

Setembro 3 10 24

Outubro 1 15 22

Incluindo

•	Traslados	chegada/Estocolmo,	saída/Helsinque.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Estocolmo	e	Helsinque.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno	Estocolmo-Helsinque.	Tallink-Silija	

Line, cabine classe A, externa.

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

6 dias desde  900 $

C-9607

Novo
Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 900 $

Supl. quarto single ............................... 420 $

Supl. de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .................................. 80 $

Supl. quarto single ............................... 60 $

Cidade Hotel Cat.
Estocolmo Best Western Kom P

Quality Globe Hotel P
Helsinque Choice Helsinki P
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4º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	
com mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

5º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

6º Dia (Quarta) ESTOCOLMO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Noites: Oslo 2. Estocolmo 2.  

1º Dia (Sexta) BraSiL-OSLO 
Saída em vôo intercontinental para Oslo . Noite a bordo.

2º Dia (Sábado) OSLO 
Chegada ao aeroporto internacional de Oslo. Traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do 
dia livre.

3º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do 
artista Gustav Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da 
Prefeitura. Tarde livre. Hospedagem.

De Oslo a Estocolmo

Cidade Hotel Cat.
Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Best Western Kom P
Quality Globe Hotel P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Oslo,	saída/Estocolmo.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Oslo	e	Estocolmo.		
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Hotéis previstos

6 dias     desde  880 $

C-965

Novo
Maio 5 19 26

Junho 9 16 30

Julho 7 21 28

Agosto 11 18

Setembro 1 8 22 29

Outubro 13 20

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 880 $

Supl. quarto single ............................... 350 $
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Noites: Copenhague 2. Oslo 1. Ferry 1.

INCLUI Ferry Copenhague-Oslo

1º Dia (Quarta) BraSiL-COPENHaGUE 
Saída em vôo intercontinental para Copenhague. Noite 
a bordo.

2º Dia (Quinta) COPENHaGUE 
Chegada ao aeroporto internacional de Copenhage,  
capital da Dinamarca e do design escandinavo. Os 
dinamarqueses foram apontados várias vezes como as 
“pessoas mais felizes do mundo”, por seu bem-estar so-
cial, sua organização e o funcionamento do sistema público. 
Traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

3º Dia (Sexta) COPENHaGUE
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia nos 

arredores de Copenhague, onde vamos contemplar os 
pontos mais espetaculares da capital dinamarquesa, 
como a fonte de Gefjun (ou Gefjon), a residência real 
de Amalienborg, os idílcios canais de Nyhavn - com 
vários restaurantes e barcos de madeira -, o Palácio 
de Christiansborg e a famosa estátua da pequena 
Sereia. Tarde livre para explorar a cidade por conta 

própria. Recomendamos uma visita ao famoso parque 
de diversões Tivoli.

4º Dia (Sábado) COPENHaGUE-OSLO (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto de 

Copenhague para viajar numa embarcação da DFDS com destino a 
Oslo. Noite a bordo.

5º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as paisagens espetaculares que o Fiorde de Oslo nos 
oferece. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do artista Gustav 
Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da Prefeitura. Tarde 
livre. Hospedagem.

6º Dia (Segunda) OSLO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

De Copenhague a Oslo

Cidade Hotel Cat.
Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P
Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Copenhague,	saída/Oslo.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Copenhague	e	Oslo.		
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Copenhague-Oslo. 

DFDS, cabine Seaway classe externa.  

Hotéis previstos

6 dias     desde  1.130 $

C-9603

Novo
Maio 3 17 24

Junho 7 14 28

Julho 5 19 26

Agosto 9 16 30

Setembro 6 20 27

Outubro 11 18

Datas de saída garantidas: Quartas-Feiras Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 1.130 $

Supl. quarto single ............................... 570 $
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Cidade Hotel Cat.
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P

Berlim Park Hotel Blub P
Grand City Hotel Berlin East P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Varsovia,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Varsovia	e		Berlim.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Hotéis previstos

Noites: Varsóvia 2. Berlim 2.

Maio 20

Junho 3 10 24

Julho 1 15 22

Agosto 5 12 26

Setembro 2 16 23

Outubro 7 14 28

Novembro 4

Datas de saída garantidas: Sábados

De Varsóvia a Berlim
6 dias desde  640 $

1º Dia (Sábado) BraSiL-VarSOVia 
Saída em vôo intercontinental para Varsovia. Noite 
a bordo.

2º Dia (Domingo) VarSÓVia 
Chegada ao aeroporto internacional de Varsovia. 
Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Hospedagem. 

3º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar 

seu centro histórico, declarado Patrimônio Mundial, as 
ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis 
poloneses. Restante do tempo livre. Hospedagem.

4º Dia (Terça) VarSÓVia-BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e 

 alojamento. Resto do tempo livre.

5º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmi-

ca para se familiarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais 
importantes	 desta	 cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunifi-
cação:	 Portão	 de	 Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	
Alexanderplatz,	avenida	Kurfürstendamm...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	
1989. Tarde livre que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de 
concentração de Sachsenhausen.

6º Dia (Quinta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Novo

C-966

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 640 $

Supl. quarto single ............................... 270 $



Capitais Nórdicas, 
Rússia e Bielorússia

€

Estocolmo

Copenhague

Oslo

193

1º Dia (Quarta) BraSiL-COPENHaGUE 
Saída em vôo intercontinental para Copenhague. Noite a bordo.

2º Dia (Quinta) COPENHaGUE 
Chegada ao aeroporto internacional de Copenhage,  capital da Dinamarca e do design 
escandinavo. Os dinamarqueses foram apontados várias vezes como as “pessoas mais 
felizes do mundo”, por seu bem-estar social, sua organização e o funcionamento do sistema 
público. Traslado ao hotel. Hospedagem. 

3º Dia (Sexta) COPENHaGUE
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia nos arredores de Copenhague, onde 
vamos contemplar os pontos mais espetaculares da capital dinamarquesa, como a fonte de 

Gefjun (ou Gefjon), a residência real de Amalienborg, os idílcios canais de Nyhavn - com 
vários restaurantes e barcos de madeira -, o Palácio de Christiansborg e a famosa estátua 
da pequena Sereia. Tarde livre para explorar a cidade por conta própria. Recomendamos 
uma visita ao famoso parque de diversões Tivoli.

4º Dia (Sábado) COPENHaGUE-OSLO (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto de Copenhague para viajar 
numa embarcação da DFDS com destino a Oslo. Noite a bordo.

5º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as paisagens espetaculares que o Fiorde de Oslo nos 
oferece. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do artista Gustav 
Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da Prefeitura. Tarde 
livre. Hospedagem.

6º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	
com mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

7º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

8º Dia (Quarta) ESTOCOLMO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

De Copenhague a Estocolmo

Cidade Hotel Cat.
Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P
Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Best Western Kom P
Quality Globe Hotel P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Copenhague,	saída/Estocolmo.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Copenhague,	Oslo	e	

Estocolmo.  
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Copenhague-Oslo,	DFDS,	cabine	

Seaway classe externa.  

Datas de saída garantidas: Quartas-Feiras Hotéis previstos

8 dias  desde  1.610 $
Noites: Copenhague 2. Oslo 1. Estocolmo 2. Ferry 1.

INCLUI Ferry Copenhague-Oslo

Novo

C-983

Jeppe_Wikstrom

Maio 3 17 24

Junho 7 14 28

Julho 5 19 26

Agosto 9 16 30

Setembro 6 20 27

Outubro 11 18

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 1.610 $

Supl. quarto single ............................... 790 $
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1º Dia (Sexta) BraSiL-OSLO 
Saída em vôo intercontinental para Oslo. Noite a bordo.

2º Dia (Sabado) OSLO 
Chegada ao aeroporto internacional de Oslo. Traslado ao hotel. Hospedagem. 

3º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do 
artista Gustav Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da 
Prefeitura. Hospedagem.

4º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	
com mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

5º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

6º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no ferry notur-
no com destino a Helsinque. Noite a bordo.

7º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 
1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho 
de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	
frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

8º Dia (Sexta) HELSiNQUE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

De Oslo a Helsinque

Cidade Hotel Cat.
Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Best Western Kom P
Quality Globe Hotel P

Helsinque Choice Helsinki P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Oslo,	saída/Helsinque.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Oslo,	Estocolmo	e	

Helsinque. 
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno	Estocolmo-Helsinque.	 

Tallink-Silija Line, cabine classe A, externa.

Hotéis previstos

8 dias desde  1.240 $
Noites: Oslo 2. Estocolmo 2. Helsinque 1. Ferry 1.
INCLUI Ferry Estocolmo-Helsinque

Novo

C-985

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras

Maio 5 19 26

Junho 9 16 30

Julho 7 21 28

Agosto 11 18

Setembro 1 8 22 29

Outubro 13 20

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 1.240 $

Supl. quarto single ............................... 540 $

Supl. de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .................................. 75 $

Supl. quarto single ............................... 75 $
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1º Dia (Segunda) BraSiL-MOSCOU 
Saída em vôo intercontinental para Moscou. Noite a bordo.

2º Dia (Terça) MOSCOU 
Chegada ao Moscou. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto 
da	praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, 
em visita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que 
abriga	a	Casa	de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	co-
mo Igreja Vermelha) -, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye 
Predmestye (bairro de Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. 
Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o 
pacto	 Soviético-Alemão	 de	 não-agressão	 e	 atacaram	 a	 fortaleza.	 Neste	 local	 ocorreu	
a	 primeira	 grande	 a	 batalha	 da	 operação	 Barbarossa.	 Hoje,	 a	 Fortaleza	 de	 Brest	 é	 um	
grande monumento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. 
Hospedagem.

8º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

9º Dia (Terça) VarSÓVia 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

De Moscou a Varsóvia

Cidade Hotel Cat.
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Moscou,	saída/Varsóvia.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Moscou,	Minks	e	

Varsóvia.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	

Brest, diario.
•	1	almoço	e		5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras Hotéis previstos

9 dias desde  1.420 $
Noites: Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. 

C-991

Novo

Maio 15 29

Junho 5 19 26

Julho 10 17 31

Agosto 7 21 28

Setembro 11 18

Outubro 2 9 23 30
VISTOS 
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. Para isso, o 
passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a Bielorrússia, cobertura 
para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assinatura da companhia de seguros em 
questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 1.420 $

Supl. quarto single ............................... 420 $
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1º Dia (Quarta) BraSiL-COPENHaGUE 
Saída em vôo intercontinental para Copenhague. Noite a bordo.

2º Dia (Quinta) COPENHaGUE 
Chegada ao aeroporto internacional de Copenhage, capital da Dinamarca e do design 
escandinavo. Os dinamarqueses foram apontados várias vezes como as “pessoas mais 
felizes do mundo”, por seu bem-estar social, sua organização e o funcionamento do sistema 
público. Traslado ao hotel. Hospedagem. 

3º Dia (Sexta) COPENHaGUE
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia nos arredores de Copenhague, onde 
vamos contemplar os pontos mais espetaculares da capital dinamarquesa, como a fonte de 
Gefjun (ou Gefjon), a residência real de Amalienborg, os idílcios canais de Nyhavn - com 
vários restaurantes e barcos de madeira -, o Palácio de Christiansborg e a famosa estátua 
da pequena Sereia. Tarde livre para explorar a cidade por conta própria. Recomendamos 
uma visita ao famoso parque de diversões Tivoli.

4º Dia (Sábado) COPENHaGUE-OSLO (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela manhã, traslado ao porto de Copenhague para viajar 
numa embarcação da DFDS com destino a Oslo. Noite a bordo.

5º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as paisagens espetaculares que o Fiorde de Oslo nos 
oferece. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do artista Gustav 
Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da Prefeitura. Tarde 
livre. Hospedagem.

6º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã. Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	
com mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

7º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

8º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no ferry notur-
no com destino a Helsinque. Noite a bordo.

9º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 
1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho 
de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	
frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

10º Dia (Sexta) HELSiNQUE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

4 Capitais Escandinavas

Maio 3 17 24

Junho 7 14 28

Julho 5 19 26

Agosto 9 16 30

Setembro 6 20 27

Outubro 11 18

Cidade Hotel Cat.
Copenhague Comfort Vesterbo P

Oslo Scandic Vulcan P
Park Inn by Radisson Centre Oslo P

Estocolmo Best Western Kom P
Quality Globe Hotel P

Helsinque Choice Helsinki P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Copenhage,	saída/Helsinque.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Copenhague,	Oslo,	

Estocolmo e Helsinque. 
•	Café	da	manhã	Buffet	diário	
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Copenhague-Oslo,	DFDS,	cabine	

Seaway classe externa. Estocolmo-Helsinque. 
Tallink-Silija Line, cabine classe A, externa.

Datas de saída garantidas: Quartas-Feiras Hotéis previstos

10 dias desde  1.890 $
Noites: Copenhague 2. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinque 1. Ferry 2.

INCLUI Ferry Copenhague-Oslo e Estocolmo-Helsinque

Novo

C-9103

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 1.890 $

Supl. quarto single ............................... 980 $

Supl. de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .................................. 70 $

Supl. quarto single ............................... 70 $
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Noites: Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. Berlim 2.

Maio 15 29

Junho 5 19 26

Julho 10 17 31

Agosto 7 21 28

Setembro 11 18

Outubro 2 9 23 30

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras

De Moscou a Berlim
11 dias desde  1.600 $

C-9112

Novo

1º Dia (Segunda) BRASIL-MOSCOU 
Saída em vôo intercontinental para Moscou. Noite a bordo.

2º Dia (Terça) MOSCOU 
Chegada ao Moscou. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores praças do mundo, ao pé das muralhas do antigo Kremlin, também famosa pelo 
Mausoléu de Lenin e pela Catedral de São Basílio. A partir do passeio ribeirinho de Santa 
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com 20 torres. No século XIV foram construídas as catedrais da Dormição, da Anunciação 
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto 
da praça está o campanário de Ivan, o Grande, ao pé do qual encontra-se o Sino do czar, o 
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 

longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Sexta) SMOLENSK-MINSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, 
em visita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que 
abriga a Casa de Governo e a igreja de São Simão e Santa Helena (também conhecida co-
mo Igreja Vermelha) -, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye 
Predmestye (bairro de Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. 
Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sábado) MINSK-CASTELO DE MIR-NESVIZHBREST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio Mundial, um exemplo da arquitetura da Bielorrússia do século XVI. Continuação 
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Domingo) BREST-VARSÓVIA (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o 
pacto Soviético-Alemão de não-agressão e atacaram a fortaleza. Neste local ocorreu 
a primeira grande a batalha da operação Barbarossa. Hoje, a Fortaleza de Brest é um 
grande monumento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. 
Hospedagem.

8º Dia (Segunda) VARSÓVIA
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

9º Dia (Terça) VARSÓVIA-BERLIM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

10º Dia (Quarta) BERLIM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade que até recentemente esteve dividida, e é símbolo da reunificação: Portão de 
Brandemburgo, o Reichstag (prédio do Parlamento), Potsdamer Platz, Alexanderplatz, 
avenida Kurfürstendamm... e os restos do muro que dividia a cidade até 1989. Tarde livre 
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

11º Dia (Quinta) BERLIM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P
Berlim  Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Moscou,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em		Moscou,	Minks,	

Varsóvia e Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	

Brest, diario.
•	1	almoço	e	5	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................. 1.600 $

Supl. quarto single ............................... 470 $

VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. Para isso, o 
passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a Bielorrússia, cobertura 
para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assinatura da companhia de seguros em 
questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $
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Cidade Hotel Cat.
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Hotel Tver  T

Tver Park Hotel T
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T

Cidade Hotel Cat.
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

NovoDe São Petersburgo a Berlim
15 dias     desde  2.020 $

C-9154

Noites: São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1.  
Varsóvia 2. Berlim 2. 

1º Dia (Quinta) BRASIL-SÃO PETERSBURGO 
Saída em vôo intercontinental para São Petersburgo. Noite a bordo.

2º Dia (Sexta) SÃO PETERSBURGO 
Chegada ao São Petersburgo. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 
margens do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a princi-
pal via da cidade; admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça 
do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos a 
famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua mag-
nífica catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma 
das pinacotecas mais completas e é um dos maiores do mundo, fundado pela Imperatriz 
Catarina, a Grande, em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e 
possui um acervo de mais de 3 milhões de peças que vão desde o período pré-histórico 
até os tempos modernos e representam quase todas as culturas do mundo. Conta com 
uma rica coleção das escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holan-
desa e flamenga (Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, 
Ribera, Murillo, Goya etc.) e francesa clássica (Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). 
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Domingo) SÃO PETERSBURGO-PUSHKIN-SÃO PETERSBURGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com 

um parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a 
Sala de Âmbar, é considerada a oitava maravilha do mundo. Retorno para São Petersburgo. 
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Segunda) SÃO PETERSBURGO-NOVGOROD-KRESTTSY-VALDAI-TVER 
(560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma 
visita ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo 
templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. 
Saída para o lugarejo de Kresttsy, cuja atividade principal de sua população foi, duran-
te séculos, alimentar os viajantes. Neste local, situado entre as duas capitais russas, 
Moscou e São Petersburgo, você pode vai poder tomar um chá quente servido num 
“samovar” e comer um “pirozhki”, tradicional pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, 
onde visitaremos o Mosteiro Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar 
e hospedagem.

6º Dia (Terça) TVER-SERGUIEV POSSAD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade  
(Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar 
de grande interesse graças à sua coleção de grandes monumentos da cultura russa, criada 
entre os séculos XV a XVII. Neste local você vai ver o mosteiro da Santíssima Trindade-
São Sérgio, fundado em 1337, conhecido como “Vaticano Russo”. É um lugar de peregri-
nação para os ortodoxos que lá vêm para venerar as relíquias de São Sérgio de Radonej. 
Atualmente no terreno do mosteiro encontram-se a residência de verão do Patriarca 
russo Kirill, a academia espiritual e o seminário, além de escolas de canto e iconografia. 
Continuação para Moscou. Jantar e hospedagem.

Incluindo

•	Traslados	chegada/São	Petersburgo,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	São	Petersburgo,	Moscou,	Minks,	

Varsóvia e Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	Brest,	diario.
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Hotéis previstos

Maio 11 25

Junho 1 15 22

Julho 6 13 27

Agosto 3 17 24

Setembro 7 14 28

Outubro 5 19 26

Datas de saída garantidas: Quintas-Feiras

VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. 
Para isso, o passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a 
Bielorrússia, cobertura para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assina-
tura da companhia de seguros em questão. Além disso, deve fornecer duas fotografias recentes (35x45 mm), formulário impresso e passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $
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7º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto da 
praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se		o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, 
em visita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que 
abriga	a	Casa	de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	co-
mo Igreja Vermelha) -, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye 
Predmestye (bairro de Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. 
Jantar e hospedagem.

10º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 

Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o 
pacto	 Soviético-Alemão	 de	 não-agressão	 e	 atacaram	 a	 fortaleza.	 Neste	 local	 ocorreu	
a	 primeira	 grande	 a	 batalha	 da	 operação	 Barbarossa.	 Hoje,	 a	 Fortaleza	 de	 Brest	 é	 um	
grande monumento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. 
Hospedagem.

12º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

13º Dia (Terça) VarSÓVia-BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

14º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	
avenida	Kurfürstendamm...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

15º Dia (Quinta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ............................................................... 2.020 $

Supl. quarto single ............................................................ 540 $

Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo ............................................................... 120 $

Supl. quarto single ............................................................ 100 $

Supl. de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo ............................................................... 60 $

Supl. quarto single ............................................................ 60 $
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Cidade Hotel Cat.
Helsinque Choice Helsinki P
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Hotel Tver T

Tver Park Hotel T
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T

Cidade Hotel Cat.
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

NovoDe Helsinque a Berlim
17 dias     desde  2.410 $

C-9172

Noites: Helsinque 2. São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. 
Brest 1. Varsóvia 2. Berlim 2. 

1º Dia (Terça) BraSiL-HELSiNQUE 
Saída em vôo intercontinental para Helsinque. Noite a bordo.

2º Dia (Quarta) HELSiNQUE 
Chegada ao Helsinque. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 1550 
como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da Estônia) 
por	Gustavo	 I,	 rei	 da	Suécia.	A	 visita	 inclui:	 a	 igreja	 luterana	 Temppeliaukio,	 a	 praça	 do	
Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho de 
Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	 localizada	na	zona	costeira,	de	
frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

4º Dia (Sexta) HELSiNQUE-SÃO PETErSBUrGO (387 kms)
Café da manhã. Saída para a Rússia para chegar a São Petersburgo. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 
margens do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal 
via da cidade; admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça 
do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos 
a famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua 
magnífica catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma 
das	pinacotecas	mais	completas	e	é	um	dos	maiores	do	mundo,	 fundado	pela	 Imperatriz	

Catarina, a Grande, em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e possui 
um	acervo	de	mais	de	3	milhões	de	peças	que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	
tempos modernos e representam quase todas as culturas do mundo. Conta com uma rica 
coleção das escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holandesa e flamenga 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya 
etc.) e francesa clássica (Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.

6º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com 
um parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a 
Sala	de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-KrESTTSY-VaLDai-TVEr 
(560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma 
visita ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo 
templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. 
Saída para o lugarejo de Kresttsy, cuja atividade principal de sua população foi, durante 
séculos,	alimentar	os	viajantes.	Neste	local,	situado	entre	as	duas	capitais	russas,	Moscou	
e São Petersburgo, você pode vai poder tomar um chá quente servido num “samovar” e 
comer um “pirozhki”, tradicional pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, onde visitaremos 
o Mosteiro Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Terça) TVEr-SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade 
(Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar 
de grande interesse graças à sua coleção de grandes monumentos da cultura russa, criada 

Incluindo

•	Traslados	chegada/Helsinque,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Helsinque,	São	Petersburgo,	

Moscou, Minks, Varsóvia e Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	Brest,	diário.	
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Hotéis previstos

Maio 9 23 30

Junho 13 20

Julho 4 11 25

Agosto 1 15 22

Setembro 5 12 26

Outubro 3 17 24

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras 

VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. 
Para isso, o passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a 
Bielorrússia, cobertura para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assina-
tura	da	companhia	de	seguros	em	questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $



Capitais Nórdicas, 
Rússia e Bielorússia

201

entre	os	séculos	XV	a	XVII.	Neste	 local	você	vai	ver	o	mosteiro	da	Santíssima	Trindade-
São	Sérgio,	 fundado	em	1337,	conhecido	como	“Vaticano	Russo”.	É	um	lugar	de	peregri-
nação	para	os	ortodoxos	que	lá	vêm	para	venerar	as	relíquias	de	São	Sérgio	de	Radonej.	
Atualmente no terreno do mosteiro encontram-se a residência de verão do Patriarca 
russo	Kirill,	a	academia	espiritual	e	o	seminário,	além	de	escolas	de	canto	e	 iconografia.	
Continuação para Moscou. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto 
da	praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

10º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, 
em visita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que 
abriga	a	Casa	de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	co-
mo Igreja Vermelha) -, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye 

Predmestye (bairro de Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. 
Jantar e hospedagem.

12º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

13º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o pacto 
Soviético-Alemão	de	não-agressão	e	atacaram	a	fortaleza.	Neste	local	ocorreu	a	primeira	
grande	a	batalha	da	operação	Barbarossa.	Hoje,	a	Fortaleza	de	Brest	é	um	grande	monu-
mento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

15º Dia (Terça) VarSÓVia-BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

16º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	
avenida	Kurfürstendamm...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

17º Dia (Quinta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Helsinque-Berlim
17 dias

Helsinque-Varsóvia 
15 dias

Helsinque-Moscou 
10 dias

Helsinque-São Petersburgo
7 dias

Em quarto duplo .............. 2.410 $ 2.140 $ 1.390 $ 1.020 $

Supl. quarto single ........... 760 $ 640 $ 410 $ 380 $

Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo .............. 120 $ 120 $ 110 $ 110 $

Supl. quarto single ........... 100 $ 100 $ 100 $ 100 $

Supl. de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo .............. 60 $ 60 $ 60 $ 50 $

Supl. quarto single ........... 60 $ 60 $ 60 $ 50 $
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Cidade Hotel Cat.
Estocolmo Best Western Kom P

Quality Globe Hotel P
Helsinque Choice Helsinki P
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Hotel Tver T

Tver Park Hotel T
Moscou Radisson Belorusskaya P

Cidade Hotel Cat.
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

De Estocolmo a Berlim
19 dias     desde  2.840 $

C-9197

Noites: Estocolmo 2. Helsinque 1. São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. 
Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. Berlim 2. Ferry 1.

INCLUI Ferry Estocolmo-Helsinque

1º Dia (Domingo) BraSiL-ESTOCOLMO 
Saída em vôo intercontinental para Estocolmo. Noite a bordo.

2º Dia (Segunda) ESTOCOLMO 
Chegada ao aeroporto internacional de Estocolmo, a bela capital sueca, situada em um 
arquipélago	 com	mais	 de	24.000	 ilhas	 e	 ilhotas.	 Traslado	ao	hotel.	Hospedagem. Resto 
do dia livre.

3º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

4º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã tarde. Pela manhã, traslado ao porto para embarcar no ferry 
noturno com destino a Helsinque. Noite a bordo.

5º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 
1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho 
de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	

frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.
 
6º Dia (Sexta) HELSiNQUE-SÃO PETErSBUrGO (387 kms)
Café da manhã. Saída para a Rússia para chegar a São Petersburgo. Jantar e hospedagem.
 
7º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 
margens do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal 
via da cidade; admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça 
do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos 
a famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua 
magnífica catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma 
das	pinacotecas	mais	completas	e	é	um	dos	maiores	do	mundo,	 fundado	pela	 Imperatriz	
Catarina, a Grande, em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e possui 
um	acervo	de	mais	de	3	milhões	de	peças	que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	
tempos modernos e representam quase todas as culturas do mundo. Conta com uma rica 
coleção das escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holandesa e flamenga 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya 
etc.) e francesa clássica (Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.
 
8º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com 
um parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a 
Sala	de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

Incluindo

•	Traslados	chegada/Estocolomo,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Estocolmo,	Helsinque,	São	Petersburgo,	Moscou,	

Minks, Varsóvia e Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	Brest,	diário.	
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Estocolmo-Helsinque.	Tallink-Silija	Line,	cabine	classe	A,	externa.

Hotéis previstos

Maio 7 21 28

Junho 11 18

Julho 2 9 23 30

Agosto 13 20

Setembro 3 10 24

Outubro 1 15 22

Datas de saída garantidas: Domingos 
Novo

Estocolmo

VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. 
Para isso, o passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a 
Bielorrússia, cobertura para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assina-
tura	da	companhia	de	seguros	em	questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $
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9º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-KrESTTSY-VaLDai-TVEr 
(560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma 
visita ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo 
templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. 
Saída para o lugarejo de Kresttsy, cuja atividade principal de sua população foi, durante 
séculos,	alimentar	os	viajantes.	Neste	local,	situado	entre	as	duas	capitais	russas,	Moscou	
e São Petersburgo, você pode vai poder tomar um chá quente servido num “samovar” e 
comer um “pirozhki”, tradicional pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, onde visitaremos 
o Mosteiro Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar e hospedagem.

10º Dia (Terça) TVEr-SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade 
(Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar 
de grande interesse graças à sua coleção de grandes monumentos da cultura russa, criada 
entre	os	séculos	XV	a	XVII.	Neste	 local	você	vai	ver	o	mosteiro	da	Santíssima	Trindade-
São	Sérgio,	 fundado	em	1337,	conhecido	como	“Vaticano	Russo”.	É	um	lugar	de	peregri-
nação	para	os	ortodoxos	que	lá	vêm	para	venerar	as	relíquias	de	São	Sérgio	de	Radonej.	
Atualmente no terreno do mosteiro encontram-se a residência de verão do Patriarca 
russo	Kirill,	a	academia	espiritual	e	o	seminário,	além	de	escolas	de	canto	e	 iconografia.	
Continuação para Moscou. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto 

da	praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

12º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

13º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, 
em visita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que 
abriga	a	Casa	de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	co-
mo Igreja Vermelha) -, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye 
Predmestye (bairro de Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. 
Jantar e hospedagem.

14º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

15º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o 
pacto	 Soviético-Alemão	 de	 não-agressão	 e	 atacaram	 a	 fortaleza.	 Neste	 local	 ocorreu	
a	 primeira	 grande	 a	 batalha	 da	 operação	 Barbarossa.	 Hoje,	 a	 Fortaleza	 de	 Brest	 é	 um	
grande monumento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. 
Hospedagem.

16º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

17º Dia (Terça) VarSÓVia-BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

18º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	
avenida	Kurfürstendamm...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

19º Dia (Quinta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Estocolmo-Berlim
19 dias

Helsinque-Berlim 
16 dias

São Petersburgo-Berlim 
14 dias

Moscou-Berlim
10 dias

São Petersburgo-Moscou   
7 dias

Em quarto duplo .............. 2.840 $ 2.350 $ 2.020 $ 1.600 $ 940 $
Supl. quarto single ........... 950 $ 690 $ 540 $ 480 $ 190 $
Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo .............. 120 $ 120 $ 120 $ — 100 $
Supl. quarto single ........... 100 $ 100 $ 100 $ — 100 $
Supl. Rússia de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo .............. 60 $ 60 $ 60 $ — 60 $
Supl. quarto single ........... 60 $ 60 $ 60 $ — 60 $
Supl. Escandinavia de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .............. 80 $ — — — —
Supl. quarto single ........... 60 $ — — — —
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Cidade Hotel Cat.
Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P
Estocolmo Best Western Kom P

Quality Globe Hotel P
Helsinque Choice Helsinki P
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Hotel Tver T

Tver Park Hotel T

Cidade Hotel Cat.
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

De Oslo a Berlim
21 dias     desde  3.090 $

C-9215

Noites: Oslo 2. Estocolmo 2. Helsinque 1. São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. 
Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. Berlim 2. Ferry 1.

INCLUI Ferry Estocolmo-Helsinque

1º Dia (Sexta) BraSiL-OSLO 
Saída em vôo intercontinental para Oslo. Noite a bordo.

2º Dia (Sabado) OSLO 
Chegada ao aeroporto internacional de Oslo. Traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do 
dia livre.

3º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do 
artista Gustav Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da 
Prefeitura. Tarde livre. Hospedagem.

4º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	
com mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

5º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

6º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no ferry notur-
no com destino a Helsinque. Noite a bordo.

7º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 
1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho 
de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	
frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

8º Dia (Sexta) HELSiNQUE-SÃO PETErSBUrGO (387 kms)
Café da manhã. Saída para a Rússia para chegar a São Petersburgo. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 
margens do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal 
via da cidade; admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça 
do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos 
a famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua 
magnífica catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma 
das	pinacotecas	mais	completas	e	é	um	dos	maiores	do	mundo,	 fundado	pela	 Imperatriz	
Catarina, a Grande, em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e possui 
um	acervo	de	mais	de	3	milhões	de	peças	que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	
tempos modernos e representam quase todas as culturas do mundo. Conta com uma rica 
coleção das escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holandesa e flamenga 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya 
etc.) e francesa clássica (Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.

Incluindo

•	Traslados	chegada/Oslo,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Oslo,	Estocolmo,	Helsinque,	São	Petersburgo,	Moscou,	

Minks, Varsóvia e Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	Brest,	diário.	
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Estocolmo-Helsinque.	Tallink-Silija	Line,	cabine	classe	A,	externa.

Hotéis previstos

Maio 5 19 26

Junho 9 16 30

Julho 7 21 28

Agosto 11 18

Setembro 1 8 22 29

Outubro 13 20

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras 
Novo

Estocolmo

Oslo

VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. 
Para isso, o passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a 
Bielorrússia, cobertura para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assina-
tura	da	companhia	de	seguros	em	questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $
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10º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com 
um parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a 
Sala	de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-KrESTTSY-VaLDai-TVEr  
(560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma 
visita ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo 
templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. 
Saída para o lugarejo de Kresttsy, cuja atividade principal de sua população foi, durante 
séculos,	alimentar	os	viajantes.	Neste	local,	situado	entre	as	duas	capitais	russas,	Moscou	
e São Petersburgo, você pode vai poder tomar um chá quente servido num “samovar” e 
comer um “pirozhki”, tradicional pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, onde visitaremos 
o Mosteiro Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar e hospedagem.

12º Dia (Terça) TVEr-SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade 
(Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar 
de grande interesse graças à sua coleção de grandes monumentos da cultura russa, criada 
entre	os	séculos	XV	a	XVII.	Neste	 local	você	vai	ver	o	mosteiro	da	Santíssima	Trindade-
São	Sérgio,	 fundado	em	1337,	conhecido	como	“Vaticano	Russo”.	É	um	lugar	de	peregri-
nação	para	os	ortodoxos	que	lá	vêm	para	venerar	as	relíquias	de	São	Sérgio	de	Radonej.	
Atualmente no terreno do mosteiro encontram-se a residência de verão do Patriarca 
russo	Kirill,	a	academia	espiritual	e	o	seminário,	além	de	escolas	de	canto	e	 iconografia.	
Continuação para Moscou. Jantar e hospedagem.

13º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 

mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto 
da	praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

14º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

15º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, 
em visita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que 
abriga	a	Casa	de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	co-
mo Igreja Vermelha) -, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye 
Predmestye (bairro de Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. 
Jantar e hospedagem.

16º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

17º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o 

pacto	 Soviético-Alemão	 de	 não-agressão	 e	 atacaram	 a	 fortaleza.	 Neste	 local	 ocorreu	
a	 primeira	 grande	 a	 batalha	 da	 operação	 Barbarossa.	 Hoje,	 a	 Fortaleza	 de	 Brest	 é	 um	
grande monumento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. 
Hospedagem.

18º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

19º Dia (Terça) VarSÓVia-BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

20º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	
avenida	Kurfürstendamm...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

21º Dia (Quarta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Oslo-Berlim
21 dias

São Petersburgo-Berlim 
14 dias

Moscou-Berlim 
10 dias

São Petersburgo-Moscou
7 dias

Em quarto duplo .............. 3.090 $ 2.020 $ 1.600 $ 940 $
Supl. quarto single ........... 1.080 $ 540 $ 480 $ 190 $
Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo .............. 120 $ 120 $ — 100 $
Supl. quarto single ........... 100 $ 100 $ — 100 $
Supl. Rússia de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo .............. 60 $ 60 $ — 60 $
Supl. quarto single ........... 60 $ 60 $ — 60 $
Supl. Escandinavia de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .............. 70 $ — — —
Supl. quarto single ........... 70 $ — — —
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Cidade Hotel Cat.
Copenhague Comfort Vesterbo P
Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P
Estocolmo Best Western Kom / Quality Globe Hotel P
Helsinque Choice Helsinki P
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Hotel Tver / Tver Park Hotel T

Cidade Hotel Cat.
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

De Copenhague a Berlim
23 dias     desde  3.670 $

C-9233

Noites: Copenhague 2. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinque 1. São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. Berlim 2. Ferry 2.

INCLUI Ferry Copenhague-Oslo e Estocolmo-Helsinque

1º Dia (Quarta) BraSiL-COPENHaGUE 
Saída em vôo intercontinental para Copenhague. Noite a bordo.

2º Dia (Quinta) COPENHaGUE 
Chegada ao aeroporto internacional de Copenhage, capital da Dinamarca e do design 
escandinavo. Os dinamarqueses foram apontados várias vezes como as “pessoas mais 
felizes do mundo”, por seu bem-estar social, sua organização e o funcionamento do sistema 
público. Traslado ao hotel. Hospedagem. 

3º Dia (Sexta) COPENHaGUE
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia nos arredores de Copenhague, onde 
vamos contemplar os pontos mais espetaculares da capital dinamarquesa, como a fonte de 
Gefjun (ou Gefjon), a residência real de Amalienborg, os idílcios canais de Nyhavn - com 
vários restaurantes e barcos de madeira -, o Palácio de Christiansborg e a famosa estátua 
da pequena Sereia. Tarde livre para explorar a cidade por conta própria. Recomendamos 
uma visita ao famoso parque de diversões Tivoli.

4º Dia (Sábado) COPENHaGUE-OSLO (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto de Copenhague para viajar 
numa embarcação da DFDS com destino a Oslo. Noite a bordo.

5º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as paisagens espetaculares que o Fiorde de Oslo nos 
oferece. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do artista Gustav 
Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da Prefeitura. 
Hospedagem.

6º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã. Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	
com mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

7º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

8º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no ferry notur-
no com destino a Helsinque. Noite a bordo.

9º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 
1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho 
de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	
frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

10º Dia (Sexta) HELSiNQUE-SÃO PETErSBUrGO (387 kms)
Café da manhã. Saída para a Rússia para chegar a São Petersburgo. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 

Incluindo

•	Traslados	chegada/Copenhague,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Copenhague,	Oslo,	Estocolmo,	Helsinque, 

São Petersburgo, Moscou, Minks, Varsóvia e Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	Brest,	diário.	
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Copenhague-Oslo,	DFDS,	cabine	Seaway	classe	externa.		

Estocolmo-Helsinque. Tallink-Silija Line, cabine classe A, externa.

Hotéis previstos

Maio 3 17 24

Junho 7 14 28

Julho 5 19 26

Agosto 9 16 30

Setembro 6 20 27

Outubro 11 18

Datas de saída garantidas: Quartas-Feiras 
Novo

Copenhague

Oslo

VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. Para 
isso, o passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a Bielorrússia, 
cobertura para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assinatura da companhia de 
seguros	em	questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $
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margens do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal 
via da cidade; admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça 
do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos 
a famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua 
magnífica catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma 
das	pinacotecas	mais	completas	e	é	um	dos	maiores	do	mundo,	 fundado	pela	 Imperatriz	
Catarina, a Grande, em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e possui 
um	acervo	de	mais	de	3	milhões	de	peças	que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	
tempos modernos e representam quase todas as culturas do mundo. Conta com uma rica 
coleção das escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holandesa e flamenga 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya 
etc.) e francesa clássica (Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.

12º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com 
um parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a 
Sala	de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

13º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-KrESTTSY-VaLDai-TVEr 
(560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma 
visita ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo 
templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. 
Saída para o lugarejo de Kresttsy, cuja atividade principal de sua população foi, durante 
séculos,	alimentar	os	viajantes.	Neste	local,	situado	entre	as	duas	capitais	russas,	Moscou	
e São Petersburgo, você pode vai poder tomar um chá quente servido num “samovar” e 
comer um “pirozhki”, tradicional pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, onde visitaremos 
o Mosteiro Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar e hospedagem.

14º Dia (Terça) TVEr-SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade  
(Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar 
de grande interesse graças à sua coleção de grandes monumentos da cultura russa, criada 
entre	os	séculos	XV	a	XVII.	Neste	 local	você	vai	ver	o	mosteiro	da	Santíssima	Trindade-

São	Sérgio,	 fundado	em	1337,	conhecido	como	“Vaticano	Russo”.	É	um	lugar	de	peregri-
nação	para	os	ortodoxos	que	lá	vêm	para	venerar	as	relíquias	de	São	Sérgio	de	Radonej.	
Atualmente no terreno do mosteiro encontram-se a residência de verão do Patriarca 
russo	Kirill,	a	academia	espiritual	e	o	seminário,	além	de	escolas	de	canto	e	 iconografia.	
Continuação para Moscou. Jantar e hospedagem.

15º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto da 
praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se		o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

16º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

17º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, em vi-
sita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que abriga a Casa 
de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	como	Igreja	Vermelha)	
-, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye Predmestye (bairro de 
Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. Jantar e hospedagem.

18º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

19º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o 
pacto	 Soviético-Alemão	 de	 não-agressão	 e	 atacaram	 a	 fortaleza.	 Neste	 local	 ocorreu	
a	 primeira	 grande	 a	 batalha	 da	 operação	 Barbarossa.	 Hoje,	 a	 Fortaleza	 de	 Brest	 é	 um	
grande monumento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. 
Hospedagem.

20º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

21º Dia (Terça) VarSÓVia-BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

22º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	
avenida	Kurfürstendamm...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

23º Dia (Quinta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ............................................................... 3.670 $
Supl. quarto single ............................................................ 1.520 $

Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo ............................................................... 120 $
Supl. quarto single ............................................................ 100 $

Supl. Rússia de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo ............................................................... 60 $
Supl. quarto single ............................................................ 60 $

Supl. Escandinavia de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo ............................................................... 70 $
Supl. quarto single ............................................................ 70 $
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Cidade Hotel Cat.
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P
Copenhague Comfort Vesterbo P
Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P
Estocolmo Quality Globe Hotel P

Best Western Kom P
Helsinque Choice Helsinki P

Cidade Hotel Cat.
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Hotel Tver T

Tver Park Hotel T
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P

NovoDe Berlim a Berlim 
24 dias     desde  3.770 $

C-32422

Noites: Berlim 3. Copenhague 2. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinque 1. São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. Ferry 2.

INCLUI Ferry Copenhague-Oslo e Estocolmo-Helsinque

1º Dia (Segunda) BraSiL-BErLiM 
Saída em vôo intercontinental para Berlim. Noite a bordo.

2º Dia (Terça) BErLiM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim-Tegel. Traslado ao hotel. Hospedagem. 
Resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	
avenida	Kurfürstendamm...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

4º Dia (Quinta) BErLiM-rOSTOCK-COPENHaGUE (450 kms) (ferry)
Café da manhã e saída para Rostock, onde embarcaremos no ferry em direção a Gedser. 
Chegada e continuação de ônibus para Copenhague, capital da Dinamarca e do design 
escandinavo. Os dinamarqueses foram apontados várias vezes como as “pessoas mais 
felizes do mundo”, por seu bem-estar social, sua organização e o funcionamento do sistema 
público. Hospedagem.

5º Dia (Sexta) COPENHaGUE
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia nos arredores de Copenhague, onde 
vamos contemplar os pontos mais espetaculares da capital dinamarquesa, como a fonte de 

Gefjun (ou Gefjon), a residência real de Amalienborg, os idílcios canais de Nyhavn - com 
vários restaurantes e barcos de madeira -, o Palácio de Christiansborg e a famosa estátua 
da pequena Sereia. Tarde livre para explorar a cidade por conta própria. Recomendamos 
uma visita ao famoso parque de diversões Tivoli.

6º Dia (Sábado) COPENHaGUE-OSLO (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto de Copenhague para viajar 
numa embarcação da DFDS com destino a Oslo. Noite a bordo.

7º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as paisagens espetaculares que o Fiorde de Oslo nos 
oferece. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do artista Gustav 
Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da Prefeitura. 
Hospedagem.

8º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	
com mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

9º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

10º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no ferry notur-
no com destino a Helsinque. Noite a bordo.

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída	Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Berlim,	Copenhague,	Oslo,	Estocolmo,	

Helsinque, São Petersburgo, Moscou, Minks e Varsóvia.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	Brest,	diário.	
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Copenhague-Oslo,	DFDS,	cabine	Seaway	classe	externa.	

Estocolmo-Helsinque. Tallink-Silija Line, cabine classe A, externa.

Hotéis previstos

Maio 1 15 22

Junho 5 12 26

Julho 3 17 24

Agosto 7 14 28

Setembro 4 18 25

Outubro 9 16

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras

VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. Para isso, o 
passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a Bielorrússia, cobertura 
para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assinatura da companhia de seguros em 
questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $



Capitais Nórdicas, 
Rússia e Bielorússia

209

11º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 
1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho 
de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	
frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

12º Dia (Sexta) HELSiNQUE-SÃO PETErSBUrGO (387 kms)
Café da manhã. Saída para a Rússia para chegar a São Petersburgo. Jantar e hospedagem.

13º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 
margens do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal 
via da cidade; admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça 
do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos 
a famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua 
magnífica catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma 
das	pinacotecas	mais	completas	e	é	um	dos	maiores	do	mundo,	 fundado	pela	 Imperatriz	
Catarina, a Grande, em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e possui 
um	acervo	de	mais	de	3	milhões	de	peças	que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	
tempos modernos e representam quase todas as culturas do mundo. Conta com uma rica 
coleção das escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holandesa e flamenga 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya 
etc.) e francesa clássica (Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.

14º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com 
um parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a 
Sala	de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

15º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-KrESTTSY-VaLDai-TVEr 
(560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma 
visita ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo 

templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. 
Saída para o lugarejo de Kresttsy, cuja atividade principal de sua população foi, durante 
séculos,	alimentar	os	viajantes.	Neste	local,	situado	entre	as	duas	capitais	russas,	Moscou	
e São Petersburgo, você pode vai poder tomar um chá quente servido num “samovar” e 
comer um “pirozhki”, tradicional pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, onde visitaremos 
o Mosteiro Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar e hospedagem.

16º Dia (Terça) TVEr - SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade 
(Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar 
de grande interesse graças à sua coleção de grandes monumentos da cultura russa, criada 
entre	os	séculos	XV	a	XVII.	Neste	 local	você	vai	ver	o	mosteiro	da	Santíssima	Trindade-
São	Sérgio,	 fundado	em	1337,	conhecido	como	“Vaticano	Russo”.	É	um	lugar	de	peregri-
nação	para	os	ortodoxos	que	lá	vêm	para	venerar	as	relíquias	de	São	Sérgio	de	Radonej.	
Atualmente no terreno do mosteiro encontram-se a residência de verão do Patriarca 
russo	Kirill,	a	academia	espiritual	e	o	seminário,	além	de	escolas	de	canto	e	 iconografia.	
Continuação para Moscou. Jantar e hospedagem.

17º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto 
da	praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

18º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 

Preços por pessoa USD

longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

19º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, 
em visita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que 
abriga	a	Casa	de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	co-
mo Igreja Vermelha) -, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye 
Predmestye (bairro de Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. 
Jantar e hospedagem.

20º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

21º Dia (Domingo) BrEST - VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o 
pacto	 Soviético-Alemão	 de	 não-agressão	 e	 atacaram	 a	 fortaleza.	 Neste	 local	 ocorreu	
a	 primeira	 grande	 a	 batalha	 da	 operação	 Barbarossa.	 Hoje,	 a	 Fortaleza	 de	 Brest	 é	 um	
grande monumento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. 
Hospedagem.

22º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

23º Dia (Terça) VarSÓVia - BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

24º Dia (Quarta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Berlim-Berlim
24 dias

Berlim-Varsóvia 
23 dias

Berlim-Moscou
18 dias

Berlim-São Petersburgo 
15 dias

Berlim-Helsinque
12 dias

Em quarto duplo .............. 3.770 $ 3.670 $ 3.040 $ 2.670 $ 2.140 $
Supl. quarto single ........... 1.600 $ 1.520 $ 1.280 $ 1.240 $ 1.100 $
Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo .............. 120 $ 120 $ 110 $ 110 $ —
Supl. quarto single ........... 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ —
Supl. Rússia de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo .............. 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ —
Supl. quarto single ........... 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ —
Supl. Escandinavia de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .............. 70 $ 70 $ 70 $ 70 $ 70 $
Supl. quarto single ........... 70 $ 70 $ 70 $ 70 $ 70 $
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Cidade Hotel Cat.
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P
Copenhague Comfort Vesterbo P
Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P
Estocolmo Best Western Kom P

Quality Globe Hotel P
Helsinque Choice Helsinki P

Cidade Hotel Cat.
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Tver Park Hotel T

Hotel Tver T
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P

NovoDe Amsterdã a Berlim
26 dias     desde  3.960 $

C-32672

Noites: Amsterdã 2. Berlim 3. Copenhague 2. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinque 1. São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. Ferry 2.

INCLUI Ferry Copenhague-Oslo e Estocolmo-Helsinque

1º Dia (Sábado) BraSiL- aMSTErDÃ
Saída em vôo intercontinental para Amsterdã. Noite a bordo.

2º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã Schiphol. Traslado ao hotel. Hospedagem. 
Resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, que, 
graças	a	seus	canais,	também	é	conhecida	como	a	Veneza	do	Norte.	Passaremos	pela	Praça	
Dam, Bairro Judeu, torre das Lágrimas e faremos uma visita a uma oficina de corte e poli-
mento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de pescadores de Marken 
e Volendam, ou passeio de barco ao longo de seus canais contemplando a bela arquitetura 
dos edifícios riberinhos.

4º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 Kms)
Café da manhã e saída pela estrada para entrar na Alemanha e chegar a sua capital, a mo-
numental Berlim. Esta cidade, que simboliza a reunificação alemã e ainda conserva vestígios 
de seu recente passado do pós-guerra, tornou-se um grande centro cosmopolita líder no 
estabelecimento de novas tendências. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	
avenida	Kurfürstendamm...	e	os	 restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	 livre	
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

6º Dia (Quinta) BErLiM-rOSTOCK-COPENHaGUE (450 kms) (ferry)
Café da manhã e saída para Rostock, onde embarcaremos no ferry em direção a Gedser. 
Chegada e continuação de ônibus para Copenhague, capital da Dinamarca e do design escan-
dinavo. Os dinamarqueses foram apontados várias vezes como as “pessoas mais felizes do 
mundo”, por seu bem-estar social, sua organização e o funcionamento do sistema público. 
Hospedagem.

7º Dia (Sexta) COPENHaGUE
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia nos arredores de Copenhague, onde vamos 
contemplar os pontos mais espetaculares da capital dinamarquesa, como a fonte de Gefjun 
(ou Gefjon), a residência real de Amalienborg, os idílcios canais de Nyhavn - com vários res-
taurantes e barcos de madeira -, o Palácio de Christiansborg e a famosa estátua da pequena 
Sereia. Tarde livre para explorar a cidade por conta própria. Recomendamos uma visita ao 
famoso parque de diversões Tivoli.

8º Dia (Sábado) COPENHaGUE-OSLO (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto de Copenhague para viajar numa 
embarcação da DFDS com destino a Oslo. Noite a bordo.

9º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as paisagens espetaculares que o Fiorde de Oslo nos 
oferece. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do artista Gustav 
Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da Prefeitura. 
Hospedagem.

10º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	com	
mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

Incluindo

•	Traslados	chegada/Amsterdã,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã,	Berlim,	Copenhague,	Oslo,	

Estocolmo, Helsinque, São Petersburgo, Moscou, Minks e Varsóvia.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	Brest,	diário.	
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Copenhague-Oslo,	DFDS,	cabine	Seaway	classe	externa.	

Estocolmo-Helsinque. Tallink-Silija Line, cabine classe A, externa.

Hotéis previstos

Abril 29

Maio 13 20

Junho 3 10 24

Julho 1 15 22

Agosto 5 12 26

Setembro 2 16 23

Outubro 7 14

Datas de saída garantidas: Sábados

VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. Para isso, o 
passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a Bielorrússia, cobertura 
para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assinatura da companhia de seguros em 
questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $
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11º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro histórico 
de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. Contemplaremos 
pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da Nobreza. Tarde livre.

12º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no ferry noturno 
com destino a Helsinque. Noite a bordo.

13º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 
1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho 
de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	
frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

14º Dia (Sexta) HELSiNQUE-SÃO PETErSBUrGO (387 kms)
Café da manhã. Saída para a Rússia para chegar a São Petersburgo. Jantar e 
 hospedagem.

15º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às mar-
gens do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal via da 
cidade; admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça do Palácio 
com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos a famosa for-
taleza de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua magnífica catedral, 
panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma das pinacotecas mais 
completas	e	é	um	dos	maiores	do	mundo,	 fundado	pela	 Imperatriz	Catarina,	a	Grande,	em	
1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e possui um acervo de mais de 
3	milhões	de	peças	que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	tempos	modernos	e	repre-
sentam quase todas as culturas do mundo. Conta com uma rica coleção das escolas italiana 
(Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holandesa e flamenga (Rembrandt, Rubens, Van 
Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya etc.) e francesa clássica 
(Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.

16º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com um 

parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a Sala 
de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	Tarde	
livre. Jantar e hospedagem.

17º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-KrESTTSY-VaLDai-TVEr (560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma 
visita ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo 
templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. 
Saída	para	o	lugarejo	de	Kresttsy,	cuja	atividade	principal	de	sua	população	foi,	durante	sé-
culos, alimentar os viajantes. Neste local, situado entre as duas capitais russas, Moscou e São 
Petersburgo, você pode vai poder tomar um chá quente servido num “samovar” e comer um 
“pirozhki”, tradicional pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, onde visitaremos o Mosteiro 
Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar e hospedagem.

18º Dia (Terça) TVEr-SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade 
(Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar 
de grande interesse graças à sua coleção de grandes monumentos da cultura russa, criada 
entre	os	séculos	XV	a	XVII.	Neste	local	você	vai	ver	o	mosteiro	da	Santíssima	Trindade-São	
Sérgio,	fundado	em	1337,	conhecido	como	“Vaticano	Russo”.	É	um	lugar	de	peregrinação	para	
os	ortodoxos	que	lá	vêm	para	venerar	as	relíquias	de	São	Sérgio	de	Radonej.	Atualmente	no	
terreno do mosteiro encontram-se a residência de verão do Patriarca russo Kirill, a academia 
espiritual	e	o	seminário,	além	de	escolas	de	canto	e	iconografia.	Continuação	para	Moscou.	
Jantar e hospedagem.

19º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das maiores 
praças	do	mundo,	 ao	pé	das	muralhas	do	antigo	Kremlin,	 também	 famosa	pelo	Mausoléu	
de Lenin e pela Catedral de São Basílio. A partir do passeio ribeirinho de Santa Sofia, 
você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do mirante da 
Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa Catedral de Cristo 
Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do mundo, cujas estações 
são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos e vitrais. Na atualidade, 
transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. Continuamos com a visita 
ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, localizado em uma colina de 40 
metros	de	altura	e	cercado	por	uma	muralha	de	2	km	de	extensão	com	20	torres.	No	século	
XIV foram construídas as catedrais da Dormição, da Anunciação e de São Miguel Arcanjo, 
que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto da praça está o campanário 
de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	o	maior	do	mundo,	bem	como	o	

Preços por pessoa USD

Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais e admirar as obras-primas dos 
pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

20º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão napo-
leônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção da 
Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de Nossa 
Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

21º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, em vi-
sita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que abriga a Casa 
de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	como	Igreja	Vermelha)	
-, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye Predmestye (bairro de 
Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. Jantar e hospedagem.

22º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. Saída 
para Brest. Jantar e hospedagem.

23º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o pacto 
Soviético-Alemão	de	não-agressão	e	atacaram	a	 fortaleza.	Neste	 local	ocorreu	a	primeira	
grande	a	batalha	da	operação	Barbarossa.	Hoje,	a	Fortaleza	de	Brest	é	um	grande	monu-
mento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. Hospedagem.

24º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo livre. 
Hospedagem.

25º Dia (Terça) VarSÓVia-BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

26º Dia (Quarta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Amsterdã-Berlim
26 dias

Amsterdã-São Petersburgo
17 dias

Amsterdã-Helsinque
14 dias

Amsterdã-Estocolmo 
12 dias

Amsterdã-Oslo 
10 dias

Amsterdã-Copenhague
8 dias

Em quarto duplo ............. 3.960 $ 2.870 $ 2.340 $ 2.070 $ 1.620 $ 1.040 $
Supl. quarto single .......... 1.680 $ 1.330 $ 1.180 $ 990 $ 770 $ 520 $
Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo .............. 120 $ 120 $ — — — —
Supl. quarto single ........... 100 $ 100 $ — — — —
Supl. Rússia de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo .............. 60 $ 60 $ — — — —
Supl. quarto single ........... 60 $ 60 $ — — — —
Supl. Escandinavia de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .............. 70 $ 70 $ 70 $ — — —
Supl. quarto single ........... 70 $ 70 $ 70 $ — — —
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Smolensk
CopenhagueAmsterdã

Oslo

Berlim
Varsóvia

São Petersburgo

Estocolmo

Helsinque

Bruxelas

Paris

Minsk

Tver

Brest

Moscou

Cidade Hotel Cat.
Paris Suite Novotel Porte Chapelle P
Bruxelas Silken  Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P
Copenhague Comfort Vesterbo P
Oslo Scandic Vulcan P

Park Inn by Radisson Centre Oslo P
Estocolmo Best Western Kom P

Quality Globe Hotel P

Cidade Hotel Cat.
Helsinque Choice Helsinki P
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Tver Park Hotel T

Hotel Tver T
Moscou Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P

NovoDe Paris a Berlim
30 dias     desde  4.450 $

C-33032

Noites: Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 3. Copenhague 2. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinque 1. São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. Ferry 2.

INCLUI Ferry Copenhague-Oslo e Estocolmo-Helsinque

1º Dia (Terça) BraSiL- PariS
Saída em vôo intercontinental para Paris. Noite a bordo.

2º Dia (Quarta) PariS
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly o Charles de Gaulle). Traslado ao hotel. 
Hospedagem. Visita opcional a Paris iluminada para ir se familiarizando com a bela capital 
francesa,	além	de	um	agradável	cruzeiro	ao	longo	do	rio	Sena.

3º Dia (Quinta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica à Cidade Luz para 
conhecê-la passando ao longo de seus lugares mais emblemáticos, como a Place de la 
Concorde	com	o	Arco	do	Triunfo,	Champs	Elysées,	Bastilha,	Île	de	la	Cité	com	a	majestosa	
igreja de Notre Dame, Les Invalides, onde se encontra a sepultura de Napoleão, com breve 
parada para fazer fotos da torre Eiffel. À tarde recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico palácio de Versalhes, declarado Patrimônio Mundial, para conhecer sua deslum-
brante arquitetura e seus belos jardins. À noite você vai poder assistir, opcionalmente, a 
um famoso show.

4º Dia (Sexta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
prestigiado Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou para atividades pessoais e 
continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	 e	 saída	 para	 a	 Bélgica	 para	 chegar	 à	 bela	 e	 romântica	 cidade	 de	
Bruges. Breve parada para caminhar pelo centro histórico e conhecer seus belos canais. 
Continuação para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a representativa Grand 
Place, considerada uma das mais belas do mundo. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 Kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 

visita panorâmica para depois seguir para Haia, capital administrativa, com breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
que,	graças	a	seus	canais,	também	é	conhecida	como	a	Veneza	do	Norte.	Passaremos	pela	
Praça Dam, Bairro Judeu, torre das Lágrimas e faremos uma visita a uma oficina de corte 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam, ou passeio de barco ao longo de seus canais contemplando a bela 
arquitetura dos edifícios riberinhos.

8º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 Kms)
Café da manhã e saída pela estrada para entrar na Alemanha e chegar a sua capital, a 
monumental Berlim. Esta cidade, que simboliza a reunificação alemã e ainda conserva 
vestígios de seu recente passado do pós-guerra, tornou-se um grande centro cosmopolita 
líder no estabelecimento de novas tendências. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se fa-
miliarizar com os principais monumentos e visitar os lugares mais importantes desta 
cidade	 que	 até	 recentemente	 esteve	 dividida,	 e	 é	 símbolo	 da	 reunificação:	 Portão	 de	
Brandemburgo,	 o	 Reichstag	 (prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	
avenida	Kurfürstendamm...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	
que você pode aproveitar para fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen.

10º Dia (Quinta) BErLiM-rOSTOCK-COPENHaGUE (450 kms) (ferry)
Café da manhã e saída para Rostock, onde embarcaremos no ferry em direção a Gedser. 
Chegada e continuação de ônibus para Copenhague, capital da Dinamarca e do design 
escandinavo. Os dinamarqueses foram apontados várias vezes como as “pessoas mais 
felizes do mundo”, por seu bem-estar social, sua organização e o funcionamento do sistema 
público. Hospedagem.

Incluindo

•	Traslados chegada/Paris, saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	Copenhague,	Oslo,	

Estocolmo, Helsinque, São Petersburgo, Moscou, Minks e Varsóvia.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Smolensk	e	Brest,	diário.	
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Copenhague-Oslo,	DFDS,	cabine	Seaway	classe	externa.		

Estocolmo-Helsinque. Tallink-Silija Line, cabine classe A, externa.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

Abril 25

Maio 9 16 30

Junho 6 20 27

Julho 11 18

Agosto 1 8 22 29

Setembro 12 19

Outubro 3 10 VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. Para 
isso, o passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a Bielorrússia, 
cobertura para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assinatura da companhia de 
seguros	em	questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $
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11º Dia (Sexta) COPENHaGUE
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia nos arredores de Copenhague, onde 
vamos contemplar os pontos mais espetaculares da capital dinamarquesa, como a fonte de 
Gefjun (ou Gefjon), a residência real de Amalienborg, os idílcios canais de Nyhavn - com 
vários restaurantes e barcos de madeira -, o Palácio de Christiansborg e a famosa estátua 
da pequena Sereia. Tarde livre para explorar a cidade por conta própria. Recomendamos 
uma visita ao famoso parque de diversões Tivoli.

12º Dia (Sábado) COPENHaGUE-OSLO (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto de Copenhague para viajar 
numa embarcação da DFDS com destino a Oslo. Noite a bordo.
13º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as paisagens espetaculares que o Fiorde de Oslo nos 
oferece. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do artista Gustav 
Vigeland -, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da Prefeitura. 
Hospedagem.

14º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã. Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	
com mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

15º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro 
histórico de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. 
Contemplaremos pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da 
Nobreza. Tarde livre.

16º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no ferry notur-
no com destino a Helsinque. Noite a bordo.

17º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 
1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho 
de	Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	
frente	para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	
ou	pratos	típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	
encontra todo o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

18º Dia (Sexta) HELSiNQUE-SÃO PETErSBUrGO (387 kms)
Café da manhã. Saída para a Rússia para chegar a São Petersburgo. Jantar e hospedagem.

19º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 
margens do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal 
via da cidade; admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça 
do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos 
a famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua 
magnífica catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma 
das	pinacotecas	mais	completas	e	é	um	dos	maiores	do	mundo,	 fundado	pela	 Imperatriz	
Catarina, a Grande, em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e possui 
um	acervo	de	mais	de	3	milhões	de	peças	que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	
tempos modernos e representam quase todas as culturas do mundo. Conta com uma rica 
coleção das escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holandesa e flamenga 
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya 
etc.) e francesa clássica (Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.

20º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com 
um parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a 
Sala	de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

21º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-KrESTTSY-VaLDai-TVEr (560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma 
visita ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo 
templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. 
Saída para o lugarejo de Kresttsy, cuja atividade principal de sua população foi, durante 
séculos,	alimentar	os	viajantes.	Neste	local,	situado	entre	as	duas	capitais	russas,	Moscou	
e São Petersburgo, você pode vai poder tomar um chá quente servido num “samovar” e 
comer um “pirozhki”, tradicional pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, onde visitaremos 
o Mosteiro Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar e hospedagem.

22º Dia (Terça) TVEr-SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade 
(Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar 
de grande interesse graças à sua coleção de grandes monumentos da cultura russa, criada 
entre	os	séculos	XV	a	XVII.	Neste	 local	você	vai	ver	o	mosteiro	da	Santíssima	Trindade-
São	Sérgio,	 fundado	em	1337,	conhecido	como	“Vaticano	Russo”.	É	um	lugar	de	peregri-
nação	para	os	ortodoxos	que	lá	vêm	para	venerar	as	relíquias	de	São	Sérgio	de	Radonej.	
Atualmente no terreno do mosteiro encontram-se a residência de verão do Patriarca 
russo	Kirill,	a	academia	espiritual	e	o	seminário,	além	de	escolas	de	canto	e	 iconografia.	
Continuação para Moscou. Jantar e hospedagem.

Preços por pessoa USD

23º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 
maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto 
da	praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

24º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão na-
poleônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção 
da Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de 
Nossa Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

25º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, 
em visita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que 
abriga	a	Casa	de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	co-
mo Igreja Vermelha) -, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye 
Predmestye (bairro de Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. 
Jantar e hospedagem.

26º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	um	exemplo	da	arquitetura	da	Bielorrússia	do	século	XVI.	Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 
anos. O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. 
Saída para Brest. Jantar e hospedagem.

27º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o 
pacto	 Soviético-Alemão	 de	 não-agressão	 e	 atacaram	 a	 fortaleza.	 Neste	 local	 ocorreu	
a	 primeira	 grande	 a	 batalha	 da	 operação	 Barbarossa.	 Hoje,	 a	 Fortaleza	 de	 Brest	 é	 um	
grande monumento dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. 
Hospedagem.

28º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, de-
clarado Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do 
mercado, a Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo 
livre. Hospedagem.

29º Dia (Terça) VarSÓVia - BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

30º Dia (Quarta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Paris-Berlim
30 dias

Paris-São Petersburgo
21 dias

Paris-Helsinque
18 dias

Paris-Estocolmo 
16 dias

Paris-Oslo 
14 dias

Paris-Copenhague
12 dias

Em quarto duplo ............. 4.450 $ 3.310 $ 2.860 $ 2.590 $ 2.120 $ 1.550 $
Supl. quarto single .......... 2.440 $ 1.590 $ 1.440 $ 1.250 $ 1.030 $ 780 $
Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo .............. 120 $ 110 $ — — — —
Supl. quarto single ........... 100 $ 100 $ — — — —
Supl. Rússia de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo .............. 60 $ 50 $ — — — —
Supl. quarto single ........... 60 $ 50 $ — — — —
Supl. Escandinavia de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .............. 70 $ 70 $ 70 $ — — —
Supl. quarto single ........... 70 $ 70 $ 70 $ — — —
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SmolenskCopenhague
Amsterdã

Oslo

Berlim
Varsóvia

São Petersburgo

Estocolmo

Helsinque

Bruxelas

París

Londres Minsk

Tver

Brest

Moscou

Cidade Hotel Cat.
Londres Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles TS
Paris Suite Novotel Porte Chapelle P
Bruxelas Silken Berlaymont P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Berlim Park Hotel Blub/ Grand City Hotel Berlin East P
Copenhague Comfort Vesterbo P
Oslo Scandic Vulcan/ Park Inn by Radisson Centre Oslo P
Estocolmo Best Western Kom / Quality Globe Hotel P

Cidade Hotel Cat.
Helsinque Choice Helsinki P
São Petersburgo Radisson Sonya P
Tver Tver Park Hotel / Hotel Tver T
Moscu Radisson Belorusskaya P
Smolensk Smolensk Hotel T
Minsk Renaissance Minsk P
Brest Hermitage Hotel Brest P
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum P

NovoDe Londres a Berlim
33 dias     desde  4.910 $

C-43372

Noites: Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 3. Copenhague 2. Oslo 1. Estocolmo 2. Helsinque 1. São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2. Smolensk 1. Minsk 1. Brest 1. Varsóvia 2. Ferry 2.

INCLUI Ferry Copenhague-Oslo e Estocolmo-Helsinque

1º Dia (Sábado) BraSiL-LONDrES
Saída em vôo intercontinental para Londres. Noite a bordo.

2º Dia (Domingo) LONDrES
Chegada ao Aeroporto Internacional de Londres (Heathrow, Gatwick, Luton). Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) LONDrES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica a esta cidade cosmo-
polita para conhecer os lugares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e o Big Ben, 
Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham com a troca da Guarda Real 
(se as condições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... Em seguida, possibilidade 
de fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo. Seguiremos para a City of London, onde se encontram os monumentos mais em-
blemáticos da cidade.

4º Dia (Terça) LONDrES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos uma excursão 
opcional	à	cidade	de	Oxford,	famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	livre	
para continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer compras em suas 
famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE-EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS (425 kms)
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar o 
Canal da Mancha pelo Eurotúnel rumo a Calais, em território francês. Continuação da viagem 
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer a visita opcional: Paris Iluminada e dar um 
passeio no Bateau Mouche ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica à Cidade Luz para 
conhecê-la passando ao longo de seus lugares mais emblemáticos, como a Place de la Concorde 
com	o	Arco	do	Triunfo,	Champs	Elysées,	Bastilha,	Île	de	la	Cité	com	a	majestosa	igreja	de	Notre	
Dame, Les Invalides, onde se encontra a sepultura de Napoleão, com breve parada para fazer 

fotos da torre Eiffel. À tarde recomendamos uma excursão opcional ao magnífico palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio Mundial, para conhecer sua deslumbrante arquitetura e seus 
belos jardins. À noite você vai poder assistir, opcionalmente, a um famoso show.

7º Dia (Sexta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do presti-
giado Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou para atividades pessoais e continuar 
a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS (387 kms)
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	cidade	de	Bruges.	Breve	
parada para caminhar pelo centro histórico e conhecer seus belos canais. Continuação para a 
capital, Bruxelas, e tempo livre para explorar a representativa Grand Place, considerada uma 
das mais belas do mundo. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ (230 Kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica para depois seguir para Haia, capital administrativa, com breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, que, graças 
a	seus	canais,	também	é	conhecida	como	a	Veneza	do	Norte.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	Bairro	
Judeu, torre das Lágrimas e faremos uma visita a uma oficina de corte e polimento de diamantes. 
Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais contemplando a bela arquitetura dos edifícios riberinhos.

11º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 Kms)
Café da manhã e saída pela estrada para entrar na Alemanha e chegar a sua capital, a monu-
mental Berlim. Esta cidade, que simboliza a reunificação alemã e ainda conserva vestígios de 
seu recente passado do pós-guerra, tornou-se um grande centro cosmopolita líder no estabe-
lecimento de novas tendências. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) BErLiM
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica para se familiarizar 

Incluindo

•	Traslados	chegada/Londres,	saída/Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Londres,	Paris,	Amsterdã,	Berlim,	Copenhague,	

Oslo, Estocolmo, Helsinque, São Petersburgo, Moscou, Minks e Varsóvia.
•	Café	da	manhã	buffet,	exceto	em	Londres,	Smolensk	e	Brest,	diariamente.
•	3	almoços	e	9	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Ferry	noturno:	Copenhague-Oslo,	DFDS,	cabine	Seaway	classe	externa.

Estocolmo-Helsinque. Tallink-Silija Line, cabine classe A, externa.

Hotéis previstosDatas de saída garantidas: Sábados

Abril 22

Maio 6 13 27

Junho 3 17 24

Julho 8 15 29

Agosto 5 19 26

Setembro 9 16 30

Outubro 7 VISTOS
Rússia: A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma carta-convite para obter o VISTO.
Bielorússia: Para os passageiros cuja nacionalidade requeira VISTO de entrada, a VPT Viajes para Todos pode ajudar com os trâmites. Para isso, o 
passageiro deve providenciar uma apólice de seguros em seu lugar de origem que cumpra os seguintes requisitos: válida para a Bielorrússia, cobertura 
para toda a viagem, cobertura de saúde mínima de 10.000 Euros, estar em inglês ou francês, ter o carimbo e a assinatura da companhia de seguros em 
questão.	Além	disso,	deve	fornecer	duas	fotografias	recentes	(35x45	mm),	formulário	impresso	e	passaporte.
Esta documentação deve ser entregue ao guia acompanhante em Helsinque ou em Moscou.
Custo do trâmite: (preço a 30 / dezembro): aprox. 43 $
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com	os	principais	monumentos	e	visitar	os	lugares	mais	importantes	desta	cidade	que	até	re-
centemente	esteve	dividida,	e	é	símbolo	da	reunificação:	Portão	de	Brandemburgo,	o	Reichstag	
(prédio	 do	 Parlamento),	 Potsdamer	 Platz,	 Alexanderplatz,	 avenida	 Kurfürstendamm...	 e	 os	
restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	que	você	pode	aproveitar	para	fazer	
uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen.

13º Dia (Quinta) BErLiM-rOSTOCK-COPENHaGUE (450 kms) (ferry)
Café da manhã e saída para Rostock, onde embarcaremos no ferry em direção a Gedser. 
Chegada e continuação de ônibus para Copenhague, capital da Dinamarca e do design es-
candinavo. Os dinamarqueses foram apontados várias vezes como as “pessoas mais felizes 
do mundo”, por seu bem-estar social, sua organização e o funcionamento do sistema público. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) COPENHaGUE
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia nos arredores de Copenhague, onde vamos 
contemplar os pontos mais espetaculares da capital dinamarquesa, como a fonte de Gefjun (ou 
Gefjon), a residência real de Amalienborg, os idílcios canais de Nyhavn - com vários restauran-
tes e barcos de madeira -, o Palácio de Christiansborg e a famosa estátua da pequena Sereia. 
Tarde livre para explorar a cidade por conta própria. Recomendamos uma visita ao famoso 
parque de diversões Tivoli.

15º Dia (Sábado) COPENHaGUE-OSLO (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto de Copenhague para viajar numa 
embarcação da DFDS com destino a Oslo. Noite a bordo.

16º Dia (Domingo) OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as paisagens espetaculares que o Fiorde de Oslo nos ofere-
ce. Visita à cidade: Parque Frogner - com as controversas esculturas do artista Gustav Vigeland 
-, Palácio Real, fortaleza medieval de Akershus e lado de fora da Prefeitura. Hospedagem.

17º Dia (Segunda) OSLO-ESTOCOLMO (530 kms)
Café da manhã.	Saída	para	a	bela	capital	sueca,	Estocolmo,	situada	em	um	arquipélago	com	
mais de 24.000 ilhas e ilhotas. Hospedagem.

18º Dia (Terça) ESTOCOLMO
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia pela cidade de Estocolmo: centro histórico 
de Gamla Stan, com suas belas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. Contemplaremos 
pelo lado de fora o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa da Nobreza. Tarde livre.

19º Dia (Quarta) ESTOCOLMO-HELSiNQUE (ferry)
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no ferry noturno 
com destino a Helsinque. Noite a bordo.

20º Dia (Quinta) HELSiNQUE
Café da manhã a bordo. Visita panorâmica em Helsinque, capital da Finlândia, fundada em 

1550 como “rival” da cidade hanseática de Reval (hoje conhecida como Tallinn, capital da 
Estônia)	por	Gustavo	I,	rei	da	Suécia.	A	visita	inclui:	a	igreja	luterana	Temppeliaukio,	a	praça	
do Senado, a Catedral da cidade e a catedral ortodoxa de Uspenski, o Palácio do Conselho de 
Estado,	o	prédio	da	Universidade	e	a	praça	do	Mercado,	localizada	na	zona	costeira,	de	frente	
para	o	mar,	que	é	o	ponto	de	encontro	preferido	para	se	comer	salmão,	carne	de	rena	ou	pratos	
típicos	regionais.	Além	disso,	também	é	um	importante	ponto	comercial	onde	se	encontra	todo	
o tipo de produtos típicos. Traslado ao hotel. Hospedagem.

21º Dia (Sexta) HELSiNQUE-SÃO PETErSBUrGO (387 kms)
Café da manhã. Saída para a Rússia para chegar a São Petersburgo. Jantar e hospedagem.

22º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às margens 
do rio Neva. Durante a visita passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal via da cidade; 
admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça do Palácio com o 
Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão etc. Visitaremos a famosa fortaleza de 
Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua magnífica catedral, panteão dos 
czares russos. Visita ao Museu Hermitage, que possui uma das pinacotecas mais completas e 
é	um	dos	maiores	do	mundo,	fundado	pela	Imperatriz	Catarina,	a	Grande,	em	1764.	O	museu	
ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e possui um acervo de mais de 3 milhões de peças 
que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	tempos	modernos	e	representam	quase	todas	as	
culturas do mundo. Conta com uma rica coleção das escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, 
Ticiano etc.), holandesa e flamenga (Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El Greco, 
Velázquez, Ribera, Murillo, Goya etc.) e francesa clássica (Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret 
etc.). Jantar e hospedagem.

23º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO ( 50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com um 
parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a Sala 
de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	Tarde	
livre. Jantar e hospedagem.

24º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-KrESTTSY-VaLDai-TVEr (560 kms)
Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um tour panorâmico que inclui uma visita 
ao Kremlin, ao antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o mais antigo templo de 
pedra da Rússia). Almoço. Visita ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. Saída para o lu-
garejo	de	Kresttsy,	cuja	atividade	principal	de	sua	população	foi,	durante	séculos,	alimentar	os	
viajantes. Neste local, situado entre as duas capitais russas, Moscou e São Petersburgo, você 
pode vai poder tomar um chá quente servido num “samovar” e comer um “pirozhki”, tradicional 
pãozinho russo. Seguiremos para Valdai, onde visitaremos o Mosteiro Iversky e o museu dos 
sinos. Continuação para Tver. Jantar e hospedagem.

25º Dia (Terça) TVEr-SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a igreja da Trindade (Branca) 

Preços por pessoa USD

e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev Possad. Almoço. Visita a este lugar de grande 
interesse	graças	à	sua	coleção	de	grandes	monumentos	da	cultura	russa,	criada	entre	os	séculos	
XV	a	XVII.	Neste	local	você	vai	ver	o	mosteiro	da	Santíssima	Trindade-São	Sérgio,	fundado	em	
1337, conhecido como “Vaticano Russo”. É um lugar de peregrinação para os ortodoxos que lá 
vêm	para	venerar	as	relíquias	de	São	Sérgio	de	Radonej.	Atualmente	no	terreno	do	mosteiro	en-
contram-se a residência de verão do Patriarca russo Kirill, a academia espiritual e o seminário, 
além	de	escolas	de	canto	e	iconografia.	Continuação	para	Moscou.	Jantar e hospedagem.

26º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das maiores 
praças	do	mundo,	ao	pé	das	muralhas	do	antigo	Kremlin,	também	famosa	pelo	Mausoléu	de	Lenin	
e pela Catedral de São Basílio. A partir do passeio ribeirinho de Santa Sofia, você vai contemplar 
a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do mirante da Universidade de Moscou, 
vai admirar um incrível panorama com a famosa Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô 
de Moscou, considerado o mais belo do mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e 
baixos-relevos, pinturas, mosaicos e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de 
passageiros diariamente. Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetô-
nico da cidade, localizado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 
2	km	de	extensão	com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	
da Anunciação e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o 
conjunto	da	praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	
o maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais e 
admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

27º Dia (Quinta) MOSCOU-SMOLENSK (398 kms)
Café da manhã. Saída para Smolensk, uma das cidades mais antigas da Rússia, situada ao 
longo do rio Dnieper, que desempenhou um papel muito importante durante a invasão napo-
leônica. Visita panorâmica para visitar a fortaleza de Smolensk e a Catedral da Assunção da 
Virgem, que abriga um dos símbolos ortodoxos mais venerados da Rússia, o ícone de Nossa 
Senhora de Smolensk. Almoço. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

28º Dia (Sexta) SMOLENSK-MiNSK (331 kms)
Café da manhã. Saída para Minsk. Tour panorâmico pela cidade, capital da Bielorrússia, em vi-
sita ao centro histórico: Avenida da Independência, Praça da Independência - que abriga a Casa 
de	Governo	e	a	igreja	de	São	Simão	e	Santa	Helena	(também	conhecida	como	Igreja	Vermelha)	
-, Praça da Vitória, Yanka Kupala Park, Ilha das Lágrimas, Troitskoye Predmestye (bairro de 
Trindade), Catedral do Espírito Santo, Prefeitura, Cidade Alta. Jantar e hospedagem.

29º Dia (Sábado) MiNSK-CaSTELO DE Mir-NESViZH-BrEST (274 kms)
Café da manhã e saída para Mir para visitar o complexo do Castelo de Mir, declarado 
Patrimônio	Mundial,	 um	exemplo	 da	 arquitetura	 da	Bielorrússia	 do	 século	XVI.	 Continuação	
para a cidade de Nesvizh, que foi residência da família principesca Radziwill durante 400 anos. 
O conjunto do palácio e do parque foram declarados Patrimônio da Humanidade. Saída para 
Brest. Jantar e hospedagem.

30º Dia (Domingo) BrEST-VarSÓVia (368 kms)
Café da manhã. Visita à famosa Fortaleza de Brest, cujas muralhas foram testemunhas 
dos trágicos acontecimentos de 22 de junho de 1941, quando os nazistas violaram o pacto 
Soviético-Alemão	 de	 não-agressão	 e	 atacaram	 a	 fortaleza.	 Neste	 local	 ocorreu	 a	 primeira	
grande	a	batalha	da	operação	Barbarossa.	Hoje,	a	Fortaleza	de	Brest	é	um	grande	monumento	
dedicado às vítimas da Grande Guerra Patriótica. Saída para Varsóvia. Hospedagem.

31º Dia (Segunda) VarSÓVia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade para admirar seu centro histórico, declarado 
Patrimônio Mundial, as ruínas de muralhas com fossos e barbacãs, a praça do mercado, a 
Rota Real, o Parlamento, residência de reis poloneses. Restante do tempo livre. Hospedagem.

32º Dia (Terça) VarSÓVia-BErLiM (590 Kms)
Café da manhã. Saída para Berlim. Chegada e alojamento.

33º Dia (Quarta) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Londres-Berlim
33 dias

Londres-São Petersburgo
24 dias

Londres-Helsinque
21 dias

Londres-Estocolmo 
19 dias

Londres-Oslo 
17 dias

Londres-Copenhague
15 dias

Em quarto duplo ............. 4.910 $ 3.690 $ 3.260 $ 3.080 $ 2.610 $ 2.040 $
Supl. quarto single .......... 2.705 $ 1.850 $ 1.710 $ 1.510 $ 1.300 $ 1.050 $
Supl. Noites Brancas de 13/Maio a 8/Julho
Em quarto duplo .............. 120 $ 110 $ — — — —
Supl. quarto single ........... 100 $ 100 $ — — — —
Supl. Rússia de 9/Julho a 1/Outubro
Em quarto duplo .............. 60 $ 60 $ — — — —
Supl. quarto single ........... 60 $ 60 $ — — — —
Supl. Escandinavia de 28/Junho a 7/Agosto
Em quarto duplo .............. 70 $ 70 $ 70 $ — — —
Supl. quarto single ........... 70 $ 70 $ 70 $ — — —
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6 Circuitos Regionais

Uma série dedicada a diferentes regiões dos países 
mais monumentais ou importantes do ponto de vista 
histórico. Nós elaboramos estes circuitos tendo em 
conta a história, a cultura, a beleza cênica, a gastrono-
mia de países vizinhos ou mais afastados. Dessa forma, 
você vai ter experiências em primeira mão e vivenciar 
sensações únicas.

Dias Circuito Começa Termina Pág.

ALEMANHA

5....... C-3521 Berlim e Praga Berlim Praga ................... 218

8....... C-9806 Alemanha encantada e romântica Berlim Munique .............. 219

9....... C-996 Grande tour da Alemanha Munique Berlim .................. 220

BULGARIA

8....... C-9085 Bulgária breve Novo Sófia Sófia .................... 221

CROACIA, ESLOVÊNIA E BOSNIA-HERZEGOVINA

8....... C-9807 O Melhor de Croacia, Eslovênia e Bosnia-
Herzegovina

Zagreb Zagreb ................. 222

8....... C-90081 Lugares Patrimônio da Humanidade na 
Dalmácia 

Dubrovnik Dubrovnik ............ 223

FRANÇA

2....... C-9246 Normandia, St Malo e  
Monte Saint Michel Novo

Paris Paris .................... 224

2....... C-9216 Castelos do Vale do Loire Novo Paris Paris .................... 225

3....... C-9346 Normandia, Monte Saint Michel  
e os Castelos do Loire Novo

Paris Paris .................... 224

3....... C-9357 Monte Saint Michel e  
os Castelos do Loire Novo

Paris Paris .................... 225

4....... C-9446 Normandia, Monte Saint Michel 
e os Castelos do Loire Novo

Paris Paris .................... 226

6....... C-1631 Paris e Amsterdã Paris Amsterdã ............. 227

8....... C-900806 Paris, Normandía e Bretanha Novo Paris Paris .................... 228

Dias Circuito Começa Termina Pág.

GRÉCIA

4....... C-9417 Atenas Atenas Atenas ................. 229

3,4,7  Cruzeiros   229

6....... C-963 Atenas e ilhas Gregas com cruzeiro 3 dias Atenas Atenas ................. 230

6....... C-9614 Grécia Clássica Atenas Atenas ................. 231

7....... C-976 Atenas e Ilhas Gregas com cruzeiro de 4 dias Atenas Atenas ................. 232

7....... C-9714 Grecia Clássica, com Meteora Atenas Atenas ................. 233

8....... C-9817 EROS (Atenas, Mykonos,Santorini) Atenas Atenas ................. 234

12..... C-9121 Grécia Clássica, com Meteora e cruzeiro de 4 dias Atenas Atenas ................. 235

HOLANDA

5....... C-3571 Amsterdã e Berlim Amsterdã Berlim .................. 236

6....... C-1661 De Amsterdã a Veneza Amsterdã Veneza ................. 237

7....... C-3771 Amsterdã, Berlim e Praga Amsterdã Praga ................... 238

ITÁLIA

2....... C-927 Limoncello Roma Roma ................... 239

3....... C-937 Dolce Vita Roma Roma ................... 239

5....... C-956 Cores da Sicilia Ocidental Palermo Região Taormina . 240

5....... C-952 Cores da Sicilia Oriental Região Taormina Palermo ............... 240

8....... C-986 Cores da Sicilia Palermo Palermo ............... 241

6....... C-90067 Santuários Italianos Novo Roma Roma ................... 242
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Dias Circuito Começa Termina Pág.

ITÁLIA

6....... C-9717 Itália de trem Novo Roma Veneza ................. 243

7....... C-9717 Itália de trem Novo Roma Roma ................... 243

8....... C-900086 Descubra os grandes lagos italianos Novo Milão Milão ................... 244

8....... C-9986 Itália, Arte e Cultura Milão Roma ................... 245

9....... C-9986 Itália, Arte e Cultura Milão Milão ................... 245

9....... C-9905 Caminho dos Imperadores Roma Roma ................... 246

MALTA

8....... C-90867 Malta, a joia do Mediterrâneo Novo Malta Malta ................... 247

PAÍSES BÁLTICOS

8....... C-90087 Países Bálticos Vilnius Tallinn .................. 250

11..... C-9117 Países Bálticos e São Petersburgo Vilnius São Petersburgo . 248

POLÔNIA

6....... C-9066 Polônia os caminhos de João Paulo II Novo Varsóvia Varsóvia .............. 251

8....... C-9087 Maravilhas da Polônia Varsóvia Varsóvia .............. 252

9....... C-90986 Polônia de Sul a Norte Varsóvia Varsóvia .............. 253

PORTUGAL

6....... C-60602 De Porto a Lisboa Novo Porto Lisboa .................. 254

8....... C-60623 De Porto a Madri Novo Porto Madri ................... 254

Dias Circuito Começa Termina Pág.

REINO UNIDO

6....... C-962 Irlanda Tradicional Dublín Dublín .................. 255

9....... C-981 Inglaterra e Escócia Londres Londres ............... 256

10..... C-90105 O melhor da Inglaterra e Escócia Londres Londres ............... 257

12..... C-9134 As maravilhas da Inglaterra, Escócia e Irlanda Londres Londres ............... 258

12..... C-41272 Norte da Europa Londres Berlim .................. 260

REPÚBLICA CHECA

5....... C-35401 Praga e Budapeste Praga Budapeste............ 261

ROMÊNIA

8....... C-900087 Transilvânia Medieval e os Cárpatos Novo Bucareste Bucareste ............ 262

RÚSSIA

3....... C-942 Moscou Novo Moscou Moscou ................ 263

4....... C-954 São Petersburgo Novo São Petersburgo São Petersburgo . 263

7....... C-9075 De São Petersburgo ao Moscou Novo São Petersburgo Moscou ................ 264

8....... C-980 Imagens da Rússia São Petersburgo Moscou ................ 265

8....... C-98714 Rússia dos Czares São Petersburgo Moscou ................ 266

SUIÇA

8....... C-987 Suíça Espetacular Genebra Genebra ............... 267
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1º Dia (Terça) BErLiM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-
tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	
Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida	Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	 livre	
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

3º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms)
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à 
bela cidade de Praga. Hospedagem. 

4º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para con-
hecer seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, 
o típico bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). 
Passaremos pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso re-
lógio astronômico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro 
Nacional, a Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade.

5º Dia (Sábado) PraGa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Berlim e Praga

Cidade Hotel Cat.
Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Incluindo

•	Traslado	Chegada	Berlim.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Berlim	e	Praga.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

5 dias     desde  510 $

C-3521

Noites: Berlim 2. Praga 2.

Duas Capitais

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ......................................... 560 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 ........ 540 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 20... 510 $

Supl. quarto single ...................................... 220 $

Supl. meia pensão (4 jantares) ................... 110 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 27 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21
Dezembro 5 19 26
2018
Janeiro 2 9 16 30
Fevereiro 13 27
Março 13 20 27
Abril 3 10
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1º Dia (Sábado) BErLiM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) BErLiM
Café da manhã e passeio pela cidade com o Parlamento alemão - o Reichstag e a praça 
Potsdamer Platz, que se tornou o grande centro da nova Berlim após a reunificação. Na 
zona oeste de Berlim incluem o Portão de Brandemburgo, Kurfürstendamm, Checkpoint 
Charlie e a Ilha dos Museus. Almoço e tarde livre para continuar a descobrir a cidade. 
Jantar e pernoite.

3º Dia (Segunda) BErLiM-DrESDEN
Café da manhã e saída para Dresden. City tour com o espetacular conjunto barroco de 
Zwinger,	com	seus	pavilhões	conhecidos,	o	Wall,	Opera,	a	catedral,	o	castelo	e	a	galeria	de	
antigos mestres, que fez Dresdens ser  conhecida como a Florença do Elba e visitar a igreja 
nossa Senhora (Frauenkirche) Almoço e tarde livre. Jantar e pernoite.

4º Dia (Terça) DrESDEN-LEiPZiG-NUrEMBErG
Café da manhã. Partida para Leipzig, chamado de “cidade de livros” para o grande nú-
mero de editores que são baseados na cidade. Visite a cidade velha com a antiga Câmara 
Municipal Stock Exchange e a Igreja de Sto. Thomas aonde se encontra o túmulo de Bach. 
Almoço. Tempo livre. Partida para Nuremberg. Ao chegar realizaremos um passeio pela 
cidade	que	mantém	sua	atmosfera	medieval	e	está	 ligada	à	história	do	século	XX,	como	
consequência do famoso julgamento dos crimes da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver as 
muralhas medievais e 80 torres, casa de Dürer, a Catedral de Nossa Senhora e do antigo 
hospital. Jantar e pernoite.

5º Dia (Quarta) NUrEMBErG-WÜrZBUrG-rOTHENBUrG-NUrEMBErG
Café da manhã e partida para Würzburg, ponto de partida da Rota Romântica. City tour: o 
Residence, Património Cultural, Marienberg Fortaleza, a Catedral, a Praça do Mercado e da 
Ponte Velha principal. Almoço e continuamos a Rothenburg ob der Tauber. Visita por suas 
ruas estreitas, o mercado histórico, com a sua imponente prefeitura, as muralhas medievais 
etc. Retornar ao Nuremberg. Jantar e pernoite.

6º Dia (Quinta) NUrEMBErG-DiNKELSBÜHEL-MUNiQUE
Café da manhã	e	saída	para	Dinkesbühel,	pequena	cidade	na	Estrada	Romântica	é	consi-

Alemanha encantada e romântica

Cidade Hotel Cat.

Berlim Abacus P
Park Inn City West P

Dresden Residenz Hotel Alt Dresden P
 Maritim Dresden P

Nuremberg Maritim Nürnberg P
Arvena Park P

Munique Leonardo P
NH München Messe/Dornach P

Incluindo

•	Traslados:	chegada/Berlim,	saída/Munique.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Berlim,	Dresden,	

Leipzig, Nuremberg, Wurzburg, Rothenburg, 
Dinkelsbuhel e Munique.
•	Entradas	a	Igreja	Nossa	Senhora	(Frauenkirche)	

e Castelo Neuschwanstein.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	6	almoços	e	6	jantares.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

8 dias     desde  1.345 $
C-9806

Noites: Berlim 2. Dresden 1. Nuremberg 2. Munique 2.

Tudo Incluso

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 1.345 $

Supl. quarto single ................................. 355 $

Saídas Set. 23 (Oktoberfest)
Em quarto duplo .................................... 1.515 $

Supl. quarto single ................................. 590 $

derada um dos centros medievais mais bem preservados da Alemanha. Visita da cidade, 
com	suas	belas	construções	religiosas,	belas	casas	de	comércio	e	de	inúmeras	casas	com	
paredes entremadas. Almoço. Continuamos a Munique e tempo livre. Jantar e pernoite.

7º Dia (Sexta) MUNiQUE
Café da manhã. Visita a Munique, capital da Bavaria e da cidade olímpica, onde os seus 
jardins, belas fontes, esculturas, a Marienplatz com a New e Old Town Hall e seus sinos 
famosos e da catedral gótica. Almoço. De tarde visita ao Neuschwanstein Castle, mais 
conhecido como Castelo do Rei Louco. Este castelo foi construído por Ludwig II da Baviera, 
onde viveu apenas 102 dias e em que Walt Disney se inspirou para criar o castelo de “A 
Bela Adormecida”. Jantar e pernoite.

8º Dia (Sábado) MUNiQUE
Café da manhã.	 Tempo	 livre	até	a	hora	do	 traslado	para	o	aeroporto.	Fim dos nossos 
serviços.

Notas: 
- O programa pode ser realizada em sentido inverso. 
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo e opiniões serão respeitadas. 
- Durante	as	conferências	e	eventos	especiais	nos	reservamos	o	direito	de	oferecer	hotéis	alternati-

vos nas cidades mencionadas ou ao redor, categoría 3/4*.

Abril 8     

Maio 20     

Junho 3 17    

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26  

Setembro 9 23    

Outubro 7     
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1º Dia (Sábado) MUNiQUE
Chegada ao aeroporto de Munique. Recepção e traslado 
ao hotel. Alojamento. 

2º Dia (Domingo) MUNiQUE-STUTTGarT
Café da manhã. Visita a Munique, capital da Baviera 
e cidade Olímpica, onde se destacam seus jardins, 
fontes, esculturas, a Marienplatz com a Nova e a Velha 
Prefeitura, seu famoso Carrilhão, bem como sua impo-
nente Catedral gótica. Saída para Stuttgart com almoço 
no caminho. Ao chegar, visita à cidade, passando por uma 
das ruas comerciais mais extensas da Europa, a Königstraße, 
o museu de arte da cidade, o Königsbau, o Palácio Novo, a 
Praça Schiller com o Velho Castelo. Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Segunda) STUTTGarT-TiTiSEE/FLOrESTa NEGra-FriBUrGO
Café da manhã. Saída para a rota da Floresta Negra. Parada no vilarejo de Titisee-
Neustadt para apreciar as espetaculares paisagens  que este local e seu lago nos oferecem. 
Continuação para Friburgo (Freiburg im Breisgau). Almoço. Visita à cidade: Catedral, a 
Nova	e	a	Velha	Prefeitura,	o	centro	antigo,	a	“Münsterplatz”	e	os	Armazéns	da	Praça	da	
Catedral. Alojamento na região de Friburgo.

4º Dia (Terça) FriBUrGO- HEiDELBErG-FraNKFUrT
Café da manhã e saída para Heidelberg. Ao chegar, visita a esta bela cidade situada no 
vale do rio Neckar e famosa por seu centro histórico, Praça do Mercado, Ponte Velha, o 

castelo	de	Heidelberg	e	a	Prefeitura.	A	Universidade	de	Heidelberg	é	
a mais antiga da Alemanha. Almoço. Tempo livre para explorar a 

cidade por conta própria. Na parte da tarde, continuação para 
Frankfurt am Main, onde faremos uma visita orientativa. 
Frankfurt	 possui,	 desde	 a	 idade	 média,	 um	 dos	 centros	
urbanos	mais	importantes	da	Alemanha.	Atualmente	é	a	
sede do Banco Central Europeu e considerada a capital 
financeira da União Europeia. Jantar e hospedagem. 

5º Dia (Quarta) FraNKFUrT-CrUZEirO NO riO 
rENO-COLÔNia
Depois do café da manhã daremos um passeio de 

barco ao longo do rio Reno, partindo do típico vilarejo 
de	 Rüdesheim	 até	 Kaub.	 Durante	 o	 percurso,	 obser-

varemos a fascinante paisagem da região. Seguiremos 
para Colônia, onde se encontra uma das universidades mais 

antigas da Europa. Almoço. Visita a Catedral de estilo gótico, 
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1996, 

que	 é	 um	 dos	 monumentos	 mais	 visitados	 da	 Alemanha.	 Jantar e 
hospedagem na região de Colônia.

6º Dia (Quinta) COLÔNia-BrEMEN-HaMBUrGO
Café da manhã. Saída para Bremen. Almoço e visita à cidade, saindo do centro antigo, 
passando	pelo	mundo	do	espaço	com	o	módulo	Columbus	da	Estação	Internacional,	até	seu	
senhorial passeio, o “Schlachte”, às margens do rio Weser. Continuação para Hamburgo. 
Alojamento. 

7º Dia (Sexta) HaMBUrGO-BErLiM
Café da manhã. Visita à cidade, que faz parte da liga hanseática. Os diversos canais de 

Grande tour da Alemanha

Cidade Hotel Cat.
Munique Leonardo P

NH Messe/Dornach P
Stuttgart Maritim P

Mercure P
Friburgo Stadt Freiburg P

Zum	Schiff	 P
Frankfurt Mövenpick City/Oberursel P

Flemings Messe P
Colônia Ramada Hürth P

Courtyard T
Hamburgo Arcotel Rubin P

Crown Plaza City Alster P
Berlim Abacus P

Park Inn P

Incluindo

•	Traslados	chegada/Munique,	saída/Berlim.	
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Visitas	com	guia	local	em	Munique,	Stuttgart,	

Friburgo, Heidelberg, Bremen, Hamburgo e 
Berlim.
•	Passeio	de	barco	ao	longo	do	Reno.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	7	almoços	e	5	jantares.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

9 dias     desde  1.515 $

C-996

Noites: Munique 1. Stuttgart 1. Friburgo 1. Frankfurt 1. Colônia 1. Hamburgo 1. Berlim 2.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Circuito completo na Alemanha

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 1.515 $

Supl. quarto single ................................. 475 $

Saídas Set. 16 e 30 (Oktoberfest)
Em quarto duplo .................................... 1.625 $

Supl. quarto single ................................. 570 $

Hamburgo são atravessadas por mais de 2300 pontes, mais do que Veneza e Amsterdã 
juntas. Passaremos pela igreja de São Nicolau, a Prefeitura com sua fachada neo-renas-
centista,	e	a	casa	do	Chile	até	Hafen-City,	um	bairro	recém-construído,	onde	se	destaca	a	
sala de concertos da Filarmônica de Elba. Almoço e tempo livre. Saída para Berlim. Jantar 
e hospedagem. 

8º Dia (Sábado) BErLiM
Café da manhã. Visita à cidade incluindo o Reichstag - parlamento alemão e a Potsdamer 
Platz, que passou a ser o grande centro da nova Berlim após a reunificação. Na Berlim 
Ocidental, destacam-se o Portão de Brandemburgo, a rua Kurfürstendamm, Checkpoint 
Charlie e a ilha dos Museus. Almoço. Tarde livre para continuar descobrindo a cidade. 
Jantar e hospedagem.

9º Dia (Domingo) BErLiM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços. 

Notas: 
-	 Durante	congressos	e	eventos	especiais	nos	reservamos	o	direito	de	oferecer	hotéis	alternativos	nas	

cidades indicadas ou nas redondezas, categoría 3/4*. 
- O itinerário está sujeito a mudanças, mas o conteúdo e as visitas serão sempre respeitados.
- O programa pode ser realizado em sentido inverso.

Abril 8     

Maio 13 27    

Junho 10 24    

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26  

Setembro 2 16 30   



Circuitos
Regionais

Plovdiv

Sofía Veliko Tarnovo

Arbanassi

Mosteiro  
de Rila

Mosteiro 
de Troyan

Etara

Kazanlak

221

1º Dia (Sexta) SÓFia
Chegada a Sofia, capital da Bulgária. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Sábado) SÓFia-MOSTEirO DE TrOYaN-
VELiKO TarNOVO 
Café da manhã. Saída para o Mosteiro de Troyan 
onde faremos uma visita. Almoço. Na parte da tarde 
chegada a Veliko Tarnovo, que foi a capital do Reino 
Búlgaro	de	1185	até	a	queda	do	mesmo	sob	o	domínio	
turco, em 1393. Hospedagem.

3º Dia (Domingo) VELiKO TarNOVO-arBaNaSi-VELiKO 
TarNOVO
Café da manhã. Saída para a cidade de Arbanasi, situada a 10 kms 
de	 Veliko	 e	 antiga	 residência	 dos	 ricos	 comerciantes,	 dos	 séculos	 XVI	 a	
XVIII. Caracteriza-se por suas casas-fortaleza. Visita à casa Konstantsaliev e à igreja 
da Natividade. Retorno a Veliko Tarnovo. Almoço. Na parte da tarde faremos uma visita 
panorâmica pela cidade. 

4º Dia (Segunda) VELiKO TarNOVO-ETara-KaZaNLaK-PLOVDiV
Café da manhã. Saída para Etara: museu etnográfico ao ar livre, onde você vai observar 
os trabalhos artesanais búlgaros em oficinas autênticas. Almoço. Visita à Igreja Memorial 
de	Shipka,	 no	 sopé	 do	Pico	 homônimo,	 testemunha	de	 batalhas	 da	Guerra	Russo-Turca.	

Continuação para Kazanlak, a capital do Vale das Rosas e do Vale 
dos Reis Trácios. É o centro da indústria do óleo de rosas, um 

ingrediente importante na composição de diversos perfumes 
e	cosméticos.	Visita	à	réplica	do	túmulo	trácio,	Patrimônio	

Mundial. Continuação para Plovdiv. Hospedagem.

5º Dia (Terça) PLOVDiV-SÓFia
Café da manhã.	Plovdiv	é	a	segunda	maior	cidade	do	
país depois de Sófia. No Bairro Velho, você pode apre-
ciar o estilo arquitetônico autóctone “Renascimento 
Nacional”. Visita panorâmica pela parte antiga, que 
data	 dos	 séculos	 XVIII	 e	 XIX,	 onde	 você	 pode	 ver	 o	

Anfiteatro Romano e a Igreja de São Constantino e 
Santa Helena. Almoço no Bairro Velho. Continuação para 

Sófia. Chegada e hospedagem. 

6º Dia (Quarta) SÓFia-MOSTEirO DE riLa-SÓFia
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Sófia: Catedral de 

Alexandre	Nevsky,	 símbolo	 da	 cidade;	 a	 Rotunda	 de	 São	 Jorge,	 do	 século	
IV; a Basílica de Santa Sofia; a Mesquita; a igreja russa de São Nicolau, etc. Saída para 
o Mosteiro de Rila, Patrimônio Mundial e importante centro onde a cultura búlgara foi 
preservada.	Seu	museu	possui	diversas	obras	de	arte	e	pinturas	do	século	XIX,	de	grande	
valor para a nação búlgara. Almoço. Retorno a Sófia. Hospedagem.

7º Dia (Quinta) SÓFia
Hospedagem e café da manhã. Saída para visitar a montanha Vitosha, que se eleva nas 
imediações	da	capital	e	é	um	de	seus	símbolos.	Existem	poucos	países	cujas	capitais	apre-

Bulgária breve

Cidade Hotel Cat.

Sofía Ramada Sofia Princess P

Veliko Tarnov Interhotel Veliko Tarnovo P
Bolyarski P

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium P

Incluindo

•	Traslados:	chegada/saída	Sófia.	
•	Ônibus	ou	microônibus	climatizado,	dependendo	do	número	de	

passageiros.
•	Guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	6	almoços.
•	Visitas	conforme	o	programa.
•	Taxas	locais.
•	Seguro	turístico.

Hotéis previstos

8 dias     desde  830 $

C-9085

Noites: Sofia 4. Veliko Tarnovo 2. Plovdiv 1

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 830 $

Supl. quarto single ................................. 165 $

Supl. 6 jantares ...................................... 135 $

sentam essa vantagem natural: um fenômeno único chamado “rios de pedra” (morenas), 
enormes	pedras	de	granito	arredondadas	em	vales	fluviais,	com	até	2	km	de	comprimento	
e	50	metros	de	largura.	As	Moraines	da	região	das	Pontes	de	Ouro	(Zlatnite	Mostove)	são	
particularmente belas. Antigamente, fazia-se a lavagem de ouro neste local, daí o nome 
do lugar. Rios de pedra e mirantes com vistas para a cidade. Visita ao Museu Nacional 
de História, onde se encontram os famosos tesouros trácios. Visita à Igreja de Boiana, 
Patrimônio da Humanidade. Almoço. Tempo livre.

8º Dia (Sexta) SÓFia 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Sófia. Fim dos serviços.

Notas: 
-	 Os	almoços	podem	ser	feitos	tanto	em	hotéis	como	em	restaurantes	(não	inclui	bebidas).
- A ordem das visitas pode ser alterada no destino, sempre mantendo o conteúdo do programa.

Novo

Datas de saída garantidas: Sextas (De 7 de Julho a 15 de Setembro)
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1º Dia (Domingo) ZaGrEB
Chegada	 ao	 aeroporto	 de	 Zagreb.	 Traslado	 ao	 hotel.	
Jantar e hospedagem.

2º Dia (Segunda) ZaGrEB-LJUBLJaNa (Eslovênia) 
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade, 
capital da Croácia, com seus palácios góticos e ba-
rrocos, a catedral de Santo Estêvão, a igreja de São 
Marcos, o convento de Santa Clara. Saída para o país 
vizinho, a Eslovênia, e chegada a Liubliana. Na parte 
da tarde, visita à cidade na qual se destacam o centro 
antigo, a Prefeitura, a Fonte de Robba, as Três Pontes, a 
Universidade e o Centro Cultural. Tempo livre. Jantar folklo-
rica e hospedagem.

3º Dia (Terça) LJUBLJaNa (Eslovênia)-POSTOJNa- ZaDar (Croacia)
Café da manhã. Saída a Postojna para visitar suas cavernas a bordo de um 
trenzinho	e	contemplar	as	formações	de	estalactites	a	estalagmites.	Saída	a	Zadar.	Visita	
a cidade que foi centro administrativo da Dalmacia Bizantina e alcançou a fama em toda 
Europa	no	século	XVIII	devido	a	produção	do	licor	que	serviam	aos	reis,	czares	e	chefes	de	
estados	na	época. Jantar e alojamiento	na	região	de	Zadar.

4º Dia (Quarta) ZaDar-SPLiT-DUBrOVNiK
Café da manhã. Saída a Split. Visita a capital de Dalmacia, incluindo a entrada ao sótão 
do Palacio de Diocleciano.  Tempo livre. Pela tarde continuação a Dubrovnik. Jantar e 
alojamiento na região de Dubrovnik.

5º Dia (Quinta) DUBrOVNiK
Café da manhã.	 Visita	 à	 cidade	 de	 Dubrovnik,	 a	 “Pérola	

do Adriático”, declarada Patrimônio da Humanidade pe-
la UNESCO: catedral, palácio Knezev Dvor, a farmácia 

mais antiga do mundo. Resto do dia livre para subir 
até	as	mura	lhas.	Jantar e hospedagem na região de 
Dubrovnik.

6º Dia (Sexta) DUBrOVNiK-POCiTELJ-
MEDJUGOrJE- MOSTar (Bósnia-Herzegovina)
Café da manhã e saída para a Bósnia-Herzegovina. 
Parada em Pocitelj, pitoresca cidade turca e em 

Medjugorje, popular local de peregrinação. Continuação 
para Mostar. Visita à cidade, localizada em meio a duas 

culturas: Oriente e Ocidente, com seus becos, mercados 
e a Ponte Velha (Stari Most), reconstruída pela UNESCO. 

Jantar e hospedagem na região de Mostar.

7º Dia (Sábado) MOSTar-PLiTViCE-ZaGrEB
Café da manhã e saída para Plitvice. Tarde dedicada a visitar o Parque 

Nacional, com seus 16 lagos que se unem por meio de 92 cachoeiras e cascatas. 
Passeio pelos caminhos rodeados de lagos e cachoeiras e travessia de barco no lago Kozjak. 
Retorno	para	a	saída	do	parque.	Continuação	para	Zagreb. Lanche-jantar e hospedagem.

8º Dia (Domingo) ZaGrEB
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços. 

Notas: 
- Este programa pode ser realizado em sentido inverso.
- O itinerário está sujeito a mudanças, mas o conteúdo e as visitas serão sempre respeitados.
-	 Durante	congresos	e	eventos	especiais	nos	reservamos	ao	direito	de	oferecer	hotéis	alternativos	

3*/4* nas cidades indicadas ou alredores. 

O melhor de Croácia, Eslovênia e Bósnia-Herzegovina

Cidade Hotel Cat.

Zagreb International P
Arcotel Allegra P

Ljubljana Plaza P
Four Points P

Região	de	Zadar Pinija / Petrcane P
Llirija / Biograd P

Região de Dubrovnik Maestral Hotels T
Babin Kuk Hotels T

Região de Mostar City Hotel / Mostar P
Ero / Mostar P

Incluindo

•	Traslados:	chegada	e	saída	Zagreb.	
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.	
•	Visitas	com	guia	local	em:	Zagreb,	Ljubljana,	Zadar,	Split,	Dubrovnik	e	Mostar.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	7	jantares.
•	Entradas	a	caverna	Postojna,	Sotão	Diocleciano,	Casa	Muçulmana,	Lago	de	Plitvice,	

Catedral de Drubronik, Palácio Knezev, farmácia antiga.
•	Travessia	de	barco.
•	Seguro	turístico.

Hotéis previstos

8 dias     desde  1.125 $

C-9807

Noites:	Zagreb	2.	Ljubljana	1.	Zadar	1.	Dubrovnik	2.	Mostar	1.

Com Medjugorje

Preços por pessoa USD

Abril, Maio e Outubro
Em quarto duplo .................................... 1.125 $
Supl. quarto single ................................. 365 $

Junho, Julho, Setembro 17 e 24
Em quarto duplo .................................... 1.230 $
Supl. quarto single ................................. 365 $

Agosto e Setembro 3 e 10 
Em quarto duplo .................................... 1.260 $
Supl. quarto single ................................. 365 $

Supl. 6 almoços
Desde dia 2º ate dia 7º ......................... 135 $

Datas de saída garantidas: Domingos (De Abril 9 a Outubro 15)
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1º Dia (Terça) DUBrOVNiK 
Chegada ao aeroporto de Dubrovnik. Traslado ao hotel na 
região de Dubrovnik. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Quarta) DUBrOVNiK 
Café da manhã. Visita à cidade de Dubrovnik, a 
“Pérola	 do	 Adriático”,	 cujo	 centro	 foi	 reconhecido	
como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Suas 
muralhas impressionantes emolduram a cidade me-
dieval e do belo conjunto arquitetônico em torno da 
“Stradun”. Visita à Catedral, ao Palácio Knezev Dvor 
e ao mosteiro franciscano com a antiga farmácia. Tarde 
livre para dar, opcionalmente, um passeio de ferry ao 
longo das ilhas Elafiti (Kolocep, Lopud ou Sipan). Jantar e 
 hospedagem na região de Dubrovnik. 

3º Dia (Quinta) DUBrOVNiK 
Café da manhã. Dia livre à sua disposição durante o qual você pode 
fazer uma excursão opcional a Montenegro para conhecer Herceg Novi, a baía 
de Kotor (ou Cátaro), etc. Jantar e hospedagem na região de Dubrovnik. 

4º Dia (Sexta) DUBrOVNiK - SPLiT 
Café da manhã. Saída para Split, capital de Dalmácia. Visita panorâmica pela cidade: o 
porto,	a	orla	marítima	e	entrada	ao	subsolo	do	Palácio	de	Diocleciano,	construído	no	século	
IV. O palácio circunda toda a parte histórica da cidade que se desenvolveu em torno dele. 
Você	também	vai	admirar	as	igrejas	românicas,	palácios	e	fortificações	medievais.	Jantar 
e hospedagem na região de Split. 

5º Dia (Sábado) SPLiT - SiBENiK - ZaDar - SPLiT
Após o café da manhã, visita ao centro antigo de Sibenik, passeando pelas típicas ruelas 

e ao longo da catedral situada à beira-mar, reconhecida como 
Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Tempo livre. Na parte 
da	tarde,	continuação	para	Zadar,	onde	visitaremos	o	porto,	

seu centro histórico com inúmeros vestígios romanos, e a 
igreja	pré-românica	de	São	Donato.	Suas	impressionantes	

dimensões fazem dela um dos monumentos mais repre-
sentativos	 da	 arquitetura	 pré-românica	 da	 Croácia.	
Jantar e hospedagem na região de Split. 

6º Dia (Domingo) SPLiT- TrOGir - ParQUE 
NaCiONaL DE KrKa - SPLiT
Café da manhã. Saída para Trogir. Tempo livre neste 
lugar, considerado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, onde o traçado quadriculado da antiga cidade 
grega	 foi	 se	 enriquecendo,	 ao	 longo	 dos	 séculos,	 com	

construções de diferentes estilos: igrejas românicas, 
palácios renascentistas e barrocos do período veneziano. A 

tarde será dedicada a uma das mais belas paisagens naturais 
da Croácia, o Parque Nacional de Krka, com cachoeiras espeta-

culares de uma altura total de 46 m, que compõem uma imagem de 
tirar o fôlego. Jantar e hospedagem na região de Split. 

7º Dia (Segunda) SPLiT - (BÓSNia-HErZEGOViNa) MEDJUGOrJE - MOSTar - 
DUBrOVNiK 
Café da manhã. Saída para Bósnia-Herzegovina. Parada em Medjugorje, popular local 
de peregrinação. Continuação para a cidade de Mostar. Visita à cidade, onde convivem 
diferentes culturas em meio a suas ruas e mercados. A Ponte Velha (Stari Most), que foi 
destruída	durante	a	guerra,	em	1993,	foi	recém	construída	pela	UNESCO.	Continuação	para	
a região de Dubrovnik. Jantar e hospedagem. 

8º Dia (Terça) DUBrOVNiK 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços. 

Lugares Patrimônio da Humanidade na Dalmácia

Cidade Hotel Cat.

Região de Dubrovnik Babin Kuk Hoteles P
Mlini Hotel  P

Região de Split President P
Rotondo P

Incluindo

•	Traslados:	chegada/saída	Dubrovnik.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Visitas	com	guia	local	em:	Dubrovnik,	Split,	Zadar,	Sibenik	e	Mostar.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	7	jantares.
•	Entradas:	Catedral	de	Dubrovnik,	Palácio	Knezev	Dvor,	Mosteiro	Franciscano	

e farmácia. Split subsolo Diocleciano. Catedral de Sibenik, Parque Nacional de 
Krka com passeio de barco. Mostar casas muçulmanas e mesquita.
•	Seguro	turístico.

Hotéis previstos

8 dias     desde  1.195 $

C-90081

Noites: Dubrovnik 4. Split 3.

Com Mostar e Medjugorje

Preços por pessoa USD

Julho 4
Em quarto duplo .................................... 1.195 $
Supl. quarto single ................................. 595 $

Julho 11, Agosto 29, Set. 5 
Em quarto duplo .................................... 1.230 $
Supl. quarto single ................................. 595 $

Julho 18, 25, Agosto 22  
Em quarto duplo .................................... 1.280 $
Supl. quarto single ................................. 595 $

Agosto 1, 8 e 15   
Em quarto duplo .................................... 1.315 $
Supl. quarto single ................................. 595 $

Notas: 
- O programa pode ser feito no sentido inverso. 
- O itinerário está sujeito a mudanças, mas o conteúdo e as visitas serão sempre 

respeitados. 
- Durante congressos e eventos especiais nos reservamos o direito de oferecer 
hotéis	alternativos	nas	cidades	indicadas	ou	nas	redondezas.	categoría	3/4*.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras (De Julho 4 a Setembro 5)



€

ParisCaen

Angers

€

Paris
Caen

Ci
rc

ui
to

s
Re

gi
on

ai
s

224

1º Dia PariS-rOUEN-HONFLEUr-CaEN
Saída às 7h15 pela estrada com destino à Normandia, para chegar 
a Rouen. Com o acompanhamento do guia pelo centro histórico, 
descubra	durante	uma	visita	a	pé	a	impressionante	Catedral	Notre-
Dame, entre outros monumentos. Suas ruelas medievais, ruas para 
pedestres animadas, casas com “colombages” (armação de madeira) 
e o famoso Gros Horloge (Grande Relógio), ícone da cidade, conferem 
um charme particular. Inúmeros pintores impressionistas se inspira-
ram no esplendor de Rouen, dos quais Claude Monet, que produziu 
quadros da catedral vista por ângulos diferentes. Em seguida, direção 
Honfleur, a cerca de 90 km a oeste de Rouen. Chegando a Honfleur, 
aproveite o tempo livre para conhecer essa cidade portuária com 
ruas pitorescas e casas coloridas que soube preservar seu rico pa-
trimônio histórico e artístico. Depois você será conduzido de ônibus 
até	as	praias	da	Normandia,	fundamentais	durante	a	Segunda	Guerra	
Mundial, ícones do desembarque dos Aliados em 1944. Descubra pri-
meiramente	o	cemitério	militar	americano	de	Colleville-sur-Mer,	cuja	
superfície	de	70	ha	com	comprimento	de	um	quilômetro	é	impressio-
nante. Depois de escutar os comentários do guia, aproveite a visita 
para conhecer o local simbólico da Batalha da Normandia, na parte 

1º Dia PariS-rOUEN-HONFLEUr-CaEN
Saída às 7h15 em direção à estrada com destino à Normandia, há 
uma	primeira	parada	em	Rouen.	O	seu	guia	visitará	a	pé	com	todos	o	
centro histórico com a magnífica Catedral Notre-Dame, com o famoso 
Gros Horloge (o Grande Relógio), suas casas com estrutura de madei-
ra, suas ruas medievais dedicadas aos pedestres que lhe conferem 
um charme autêntico. Rouen inspirou muitos pintores impressionis-
tas,	entre	eles	Claude	Monet,	que	ali	pintou	sua	série	de	quadros	da	
Catedral.	 O	 final	 da	manhã	 continua	 com	 um	 trajeto	 até	 Honfleur,	
durante o qual você poderá admirar a incrível ponte suspensa da 
Normandia, que atravessa o estuário do Sena. A parada em Honfleur 
é	dedicada	a	um	tempo	livre	para	que	você	possa	conhecer	esta	típica	
cidade portuária com suas ruas pitorescas e casas coloridas. O ônibus 
retoma seu caminho ao longo da costa da Normandia. Conheça as 
mais famosas Praias do Desembarque, lugares imperdíveis 
da Segunda Guerra Mundial, que testemunharam a che-
gada dos Aliados em 6 de junho de 1944. Desfrute 
de	 um	momento	 de	 contemplação	 no	 cemitério	
americano de Colleville-sur-Mer, situado próxi-
mo à praia Omaha Beach. Local simbólico 
da	 Batalha	 da	 Normandia,	 o	 cemitério	 é	
impressionante por sua superfície: 70 ha e 
os milhares de túmulos de mármore branco 
que	ele	contém.	Chegada	a	Caen.	Jantar e 
hospedagem.

2º Dia CaEN-SaiNT MaLO-MONTE 
SaiNT MiCHEL-aNGErS
Café da manhã. A excursão segue para 
Saint-Malo. Admire as muralhas, o Castelo, 
a	Catedral	Saint-Vincent	e	até	o	forte	nacional	
durante a visita guiada a Saint-Malo, patrimônio 
histórico. Tempo livre. O dia continua em direção a 
um dos locais imperdíveis o majestoso Monte Saint-
Michel elevado em um pico rochoso e cercado por uma 
baía esplêndida. Aprecie a subida do vilarejo pela Grande Rue que 
atravessa	e	abriga	a	maior	parte	do	comércio,	dos	museus	e	típicas	
casas	medievais.	Você	chegará	na	Abadia	beneditina	do	século	VIII	
no alto do monte. Aproveite a visita guiada à abadia do Monte Saint-
Michel para descobrir esse esplendor gótico com seu claustro e seu 

de cima da praia de Omaha Beach. Em função da previsão do tempo, 
o ônibus poderá levá-lo a Arromanches, a cerca de 25 minutos de 
transporte. Mergulhe na história dessa praia da Normandia que 
conseguiu preservar a visibilidade dos vestígios das plataformas do 
desembarque	de	1944	apesar	da	força	das	marés.	O	dia	termina	em	
Caen, onde você passará a noite e desfrutará de um jantar. 

2º Dia CaEN-SaiNT MaLO-MONTE SaiNT MiCHEL-PariS
Depois do café da manhã, partirá em direção a Saint-Malo para co-
nhecer essa cidade da Bretanha que abriga um rico patrimônio históri-
co e inúmeros monumentos listados como Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco: as muralhas, o castelo, a Catedral Saint-Vincent, o forte 
nacional. Tempo livre. O circuito continuará com a visita do Monte 
Saint-Michel, que marca a fronteira entre a Normandia e a Bretanha. 
Descubra essa “Maravilha do Ocidente”, elevada em um pico rochoso 
que	remonta	à	 Idade	Média	e	cercada	por	uma	baía	esplêndida.	Na	
entrada do Monte se encontra a Porte du Roy com sua ponte levadiça 
que proporciona o acesso à Grand Rue, onde estão os principais 
museus,	comércios	e	casas	medievais.	Siga	o	guia	para	a	subida	do	
“Grand	Degré”,	e	chegando	ao	topo,	visite	a	fascinante	abadia	benedi-
tina	do	século	VIII.	Admire	a	arquitetura	gótica	e	descubra	o	claustro,	
o	 refeitório	 e	 o	 jardim	 que	 domina	 o	mar.	 Aproveite	 também	 esse	
tempo livre para degustar deliciosos crepes ou comprar souvenires. 
Saída para Paris e chegada em torno de 21h15. Fim dos serviços.

Nota: Recomendamos o uso de calçados confortaveis durante os passeios.

jardim que proporcionam uma vista panorâmica para o mar. Tempo 
livre. Saída com destino a Angers. Jantar e hospedagem. 

3º Dia aNGErS-LaNGEaiS-aMBOiSE-CHENONCEaU-PariS
Café da manhã. Breve parada no Castelo de Angers para 

admirar o exterior dessa fortaleza medieval. Saída para 
o Vale do Loire e tem uma primeira parada no Castelo 

de Langeais, que manteve suas características 
de castelo forte, no qual uma reconstituição das 
cenas	 cotidianas	 da	 época,	 feita	 com	 persona-
gens de cera muito realistas, o farão mergulhar 
na História da França. Chegada a Amboise. 
Tempo livre. A tarde começa com uma visita 
ao Castelo de Chenonceau, obra-prima do 
Renascimento e com uma arquitetura de conto 
de fadas por sua localização sobre a ponte do 
rio	 Cher,	 o	 Castelo	 de	 Chenonceau	 é	 um	 dos	
símbolos	da	História	da	França.	Também	chama-

do de “Castelo das Damas”, ele foi construído e 
decorado ao longo dos anos por diversas celebrida-

des femininas francesas (Diana de Poitiers, Catarina 
de	Médici,	entre	outras).	A	viagem	recomeça	por	mais	

uma	 hora,	 aproximadamente,	 levando-o	 até	 o	 Castelo	 de	
Chambord, majestoso Castelo do Loire, com sua arquitetura ex-

cepcional e um rico patrimônio artístico. O ônibus parte com destino 
Paris, com chegada prevista para 21h. Fim dos serviços.
Nota: Recomendamos o uso de calçados confortáveis durante os passeios.
(*) Em Outubro visitaremos Chaverny em lugar de Chambord.

Noites: Caen 1.

Para visitar la región de Normandía
Noites: Caen 1. Angers 1.

Com Monte Saint-Michel

C-9246 C-9346

Hotéis previstosHotéis previstos

Em quarto duplo ........................... 900 $

Supl. quarto single ........................ 175 $

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ........................... 570 $

Supl. quarto single ........................ 60 $

Preços por pessoa USD

Normandia, Saint Malo e 
Monte Saint Michel 2 dias desde  570 $

Normandia, Monte Saint Michel e 
os Castelos do Loire 3 dias desde  900 $

Cidade Hotel Cat.
Caen Novotel Caen T

Angers Angers Centre T

Cidade Hotel Cat.

Caen Novotel Caen T
Incluindo

•	O	tranporte	em	ônibus	de	luxo	com	ar-condicionado.
•	Guia	acompanhante.
•	Os	ingressos	em	todos	os	monumentos	visitados.
•	Cafés	da	manha	em	buffet.	
•	2	jantares.
•	Serviço	de	carregadores	em	hotéis.
•	Seguro	turístico.

Incluindo

•	O	tranporte	em	ônibus	de	luxo	com	ar-condicionado.
•	Guia	acompanhante.
•	Os	ingressos	em	todos	os	monumentos	visitados.
•	Café	da	manha	em	buffet.	
•	1	Jantar.
•	Serviço	de	carregadores	em	hotéis.	
•	Seguro	turístico.

Datas de saída: Quintas-feiras (De Abril a Outubro)Datas de saída: Quintas-feiras (De Abril a Outubro)

Novo

Novo
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1º Dia PariS-CaSTELO DE aMBOiSE-CLOS LUCE-
ViLLaNDrY-TOUrS
Saída às 7h15 pela rodovia chegando a Castelo 
de Amboise, listado como Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco. Descubra a vida 
cotidiana e privada dos soberanos, assim 
como os bastidores da corte. O tempo livre 
em seguida permite admirar os esplêndidos 
jardins do castelo, que oferecem um incrí-
vel panorama do vale do Loire. Depois seu 
guia	irá	conduzi-lo	até	os	pés	do	Castelo	do	
Clos	 Lucé,	 a	 10	minutos	 a	 pé	 de	Amboise.	
Conheça a morada de Leonardo da Vinci por 
meio de uma visita guiada e mergulhe na vida 
íntima desse gênio do Renascimento. Ele foi con-
vidado	por	Francisco	 I	para	 instalar-se	no	Clos	Lucé,	
onde passou seus últimos três anos de vida. Depois da visita, 
continuaremos com o Castelo de Villandry. Descubra os magníficos 

1º Dia PariS-MONTE SaiNT MiCHEL-aNGErS
Saída às 7h15 pela estrada com destino à Normandia. Aproveita a 
incrível paisagem que se abre a você para descobrir a beleza das 
doces paisagens verdejantes francesas. Chega ao Monte Saint-
Michel. Almoço. Após a refeição, um ônibus o levará à entrada 
do	Monte	Saint-Michel.	Ande	no	seu	ritmo	até	o	alto	do	vilarejo	e	
passe	em	frente	aos	museus,	comércios	e	casas	medievais	que	o	na	
Grande Rue que atravessa o vilarejo. Você chegará, então, à famosa 
abadia	do	Monte	Saint-Michel,	abadia	beneditina	que	data	do	século	
VIII. Aproveite a visita guiada para conhecer essa maravilha gótica 
dedicada ao arcanjo São Miguel, com seu refeitório, o claustro e seu 
jardim, com uma incrível vista para o mar. Ao final da visita guiada, 
você	poderá	descer	até	as	muralhas	e	se	maravilhar	com	a	incrível	
paisagem da baía do Monte Saint-Michel. Por volta das 16h30, o ôni-
bus parte do Monte para se dirigir a Angers. Jantar e hospedagem. 

2º Dia aNGErS-LaNGEaiS-aMBOiSE-CaSTELO CLOS 
LUCE-ViLLaNDrY-TOUrS
Após o café da manhã	 o	 circuito	 é	 retomado	 em	
direção ao Vale do Loire. Antes de entrar na 
estrada, o ônibus para por um momento em 
frente Castelo de Angers para que você pos-
sa ver o exterior dessa fortaleza medieval. 
A primeira visita guiada do dia começa no 
Castelo de Langeais, composto por dois 
castelos justapostos: a torre de menagem 
da França, construída por volta do ano Mil, 
é	 considerada	 a	mais	 antiga	 da	 França;	 o	
Castelo de Luís XI foi edificado em 1465. 
Durante a visita ao interior de Langeais, vo-
cê poderá reviver a história da França graças 
à reconstituição com personagens de cera tão 
realistas. Em seguida, em direção a Amboise, 
aproveite o tempo livre para almoçar. Após a re-
feição,	o	guia	o	conduzirá	a	pé	até	o	Castelo	de	Clos	Lucé,	
situado	a	10	minutos	a	pé	do	Castelo	de	Amboise.	Construído	em	
1500 e hoje classificado com Patrimônio Mundial da Unesco, o Clos 
Lucé	foi	moradia	de	Leonardo	da	Vinci.	A	cerca	de	60	quilômetros,	

caminhos cercados por tílias que separam os jardins em diferentes 
níveis e plantações. Você ficará encantado com as cores 

variadas dos jardins de Villandry e o clima de tranquili-
dade. Em seguida, partida para Tours, capital da re-

gião de Touraine, e visita guiada do “Vieux Tours”: 
descubra o charme desse bairro histórico e das 
belas casas com “colombages” (armação de 
madeira). Jantar e hospedagem.

2º Dia TOUrS-CHENONCEaU-
CHEVErNY-CHaMBOrD-PariS

Depois do café da manhã, você será conduzi-
do ao Castelo de Chenonceau, para descobrir 

esse local emblemático da história da França. 
Igualmente denominado “Castelo das Damas”, 

Chenonceau foi construído e enriquecido por diferentes 
personalidades femininas francesas, como Diana de Poitiers 

e	 Catarina	 de	Médici.	 A	 visita	 do	 Castelo	 de	 Chenonceau	 permite	
admirar a sofisticação de seus cômodos mobiliados e floridos e sua 
incrível arquitetura erguida sobre o rio Cher. Em seguida, direção 
Cheverny.	Visitará	o	Castelo	propriedade	senhorial	do	século	XVII,	
passando por aposentos, como o quarto dos nascimentos ou a sala 
de jantar privada, que revelam a arte de viver à francesa. Depois da 
visita desses espaços interiores esplendidamente decorados, você 
poderá avistar o magnífico parque do castelo antes de almoçar no 
restaurante. Depois do almoço, direção Castelo de Chambord, Esse 
amplo castelo do vale do Loire revelará um patrimônio fascinante 
e	 complexo	 construído	 por	 Francisco	 I	 no	 século	 XVI.	 Contemple	
a	arquitetura	de	exceção	com	a	 famosa	escadaria	em	dupla	hélice	
ao centro do monumento, visite o antigo aposento do rei e outras 
salas nos diversos andares do castelo. O grande terraço com suas 
majestosas lareiras proporciona um panorama ímpar do parque de 
Chambord. Chegada a Paris em torno de 19h00. Fim dos serviços.

encontra-se o Castelo de Villandry, a nova etapa de sua excursão. 
O guia mostrará os esplêndidos jardins de Villandry compostos por 
magníficos caminhos cercados por tílias, em vários níveis, e cujas 
cores o farão mergulhar em uma doce atmosfera. Chegada a cidade 
de Tours. Visita ao “Vieux Tours” para admirar o charme desse 
lugar histórico com suas belas casas com estrutura de madeira. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia TOUrS-CHENONCEaU-CHEVErNY-PariS
Após o café da manhã, a excursão segue para o Vale do Loire para 
chegar	a	o	Castelo	de	Chenonceau,	é	um	dos	símbolos	da	História	
da França e uma obra-prima do Renascimento. Conheça este mara-
vilhoso Castelo do Loire cuja arquitetura lhe confere uma dimensão 
mágica:	 ele	 é	 como	 uma	 aparição	 sobre	 o	 rio	 Cher.	 Construído	 e	
decorado por famosas mulheres francesas por vários anos (Diana 
de	 Poitiers,	 Catarina	 de	Médici,…),	 ele	mostra	 a	 requintada	 vida	
francesa	através	de	seus	cômodos	mobiliados	e	floridos.	É	por	isso	

que	ele	também	é	chamado	de	“Castelo	das	Damas”.	Segue-
se da visita ao Castelo de Cheverny, esta propriedade 
senhorial	do	século	XVII	que	revela	a	arte	de	viver	
à	 francesa	 através	 dos	 diversos	 apartamen-

tos reais magnificamente decorados, como o 
quarto dos nascimentos ou a sala de jantar 
privada. Em seguida, você pode admirar o 
magnífico parque do Castelo antes de des-
frutar de seu almoço. O circuito termina 
com a última visita ao mais majestoso 
Castelo do Loire, ao Castelo de Chambord 
o fará descobrir um fascinante e complexo 
patrimônio	 através	 de	 sua	 excepcional	 ar-

quitetura. Admire a imponente escadaria em 
dupla	hélice	no	 centro	do	monumento,	visite	o	

antigo aposento do rei e outras salas situadas em 
diferentes andares do castelo. O grande terraço com 

suas	majestosas	chaminés	que	proporcionam	um	panora-
ma ímpar do parque de Chambord. O ônibus parte com destino 

Paris, chegada em torno das 21h. Fim dos serviços. 
Nota: Aconselhamos o uso de calçados confortáveis para as visitas

Noites: Tours 1. Noites: Angers 1. Tours 1.

C-9216 C-9357

Hotéis previstosHotéis previstos

Em quarto duplo ........................... 985 $

Supl. quarto single ........................ 145 $

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ........................... 625 $

Supl. quarto single ........................ 35 $

Preços por pessoa USD

Castelos do Vale do Loire
2 dias desde  625 $

Monte Saint Michel e
os Castelos do Loire   3 dias desde  985 $

Cidade Hotel Cat.
Angers Mercure Lac de Maine T

Tours Mercure Tours Nord T

Cidade Hotel Cat.

Tours Mercure Tours Nord T
Incluindo

•	O	transporte	em	ônibus	com	ar-condicionado.
•	Guia	acompanhante
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	2	almoços	e	2	jantares.
•	Os	ingressos	de	entrada	em	todos	os	monumentos	visitados.	
•	Serviço	de	carregadores	em	hotéis.
•	Seguro	turístico.

Incluindo

•	O	transporte	em	ônibus	de	luxo	com	ar-condicionado.
•	Guia	acompanhante.
•	Os	ingressos	a	Catelos	de	Loire.	
•	Café	da	manha	em	buffet.	
•	1	almoço	e	1	jantar.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída: Sextas-feiras  (De Abril a Outubro)Datas de saída: Sábados (De Abril a Outubro)

Novo

Novo
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Paris

Tours

Angers

Caen
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1º Dia PariS-rOUEN-HONFLEUr-CaEN 
Saída às 7h15 em direção à estrada com destino à Normandia, com uma parada em Rouen. 
Aproveite	uma	visita	guiada	a	pé	para	admirar	o	centro	histórico	com	a	belíssima	Catedral	
Note-Dame,	o	Gros	Horloge,	que	é	o	símbolo	da	cidade,	as	casas	com	estrutura	de	madeira...	
As medievais ruas para pedestres conferem à cidade de Rouen um charme especial, o que 
inspirou diversos pintores impressionistas. Claude Monet, aliás, pintou ali diversos quadros 
dedicados	à	Catedral.	Durante	o	trajeto	até	Honfleur	você	poderá	observar	a	impressionante	
ponte suspensa da Normandia, que atravessa o estuário do Sena. Chegando em Honfleur. 
Tempo livre para conhecer esta cidade portuária com suas ruas pitorescas e suas casas 
com fachadas cobertas de ardósia. O ônibus, em seguida, seguirá com destino às Praias da 
Normandia, locais imperdíveis da Segunda Guerra Mundial, testemunhas do desembarque 
dos	Aliados	em	6	de	junho	de	1944.	Será	feita	uma	primeira	parada	no	cemitério	americano	
de Saint Laurent/Colleville sur Mer, cobrindo 70 hectares de superfície. Situado acima da 
praia de Omaha Beach, ele honra os soldados americanos mortos durante a Batalha da 
Normandia. Chegada a Caen. Jantar e hospedagem.

2º Dia CaEN-SaiNT MaLO-MONTE SaiNT MiCHEL-aNGErS
Após o café da manhã, a viagem continua à cidade corsária fortificada de Saint-Malo, 
observe suas muralhas, o Castelo, a Catedral Saint-Vincent e o forte nacional. Tempo livre. 
O	ônibus	deixa	a	cidade	bretã	para	levá-lo	até	o	Monte	Saint-Michel.	Elevado	em	um	pico	ro-
choso,	este	é	um	dos	lugares	imperdíveis	durante	sua	estadia	na	França.	Siga	o	seu	guia	até	a	
entrada	do	vilarejo,	com	sua	ponte	levadiça,	e	suba	com	ele	pela	Grande	Rue	para	chegar	até	
a famosa abadia situada no topo do Monte. Aproveita a visita a esta abadia beneditina gótica 
para conhecer seu refeitório, o claustro, com seu jardim suspenso que oferece uma incrível 
vista para o mar. Em seguida, você terá um tempo livre para caminhar pelas animadas ruas, 
descer pelas muralhas e contemplar a paisagem excepcional da baía do Monte Saint-Michel. 
Saída em direção à Angers. Jantar e hospedagem.

3º Dia aNGErS-LaNGEaiS-aMBOiSE-CaSTELOS-TOUrS
Após o café da manhã, haverá uma breve parada perto do Castelo de Angers para que você 

possa apreciar o exterior desta impressionante fortaleza medieval, antes de seguir estrada 
para o Vale do Loire. Parada em o Castelo de Langeais. Visita a fortaleza quase intacta, o 
fará	reviver	a	história	da	França	através	de	uma	reconstituição	da	época	medieval	no	interior	
do Castelo com personagens de cera muito realistas. Continuaçao ate Amboise e tempo 
livre.	Visita	do	Castelo	de	Clos	Lucé,	construído	em	1500,	e	hoje	classificado	com	Patrimônio	
Mundial da Unesco, este solar foi a última moradia de Leonardo da Vinci. A próxima etapa do 
circuito	é	o	Castelo	de	Villandry,	visita	em	especial,	os	Jardins	de	Villandry,	com	os	magníficos	
caminhos cercados por tílias que separam o jardim em terraços de níveis e temas diferentes 
e a vegetação variada de múltiplas cores o deixarão maravilhado. Antes de jantar e passar a 
noite no Tours, está prevista uma visita guiada ao Vieux Tours, cidade cheia de charme, com 
seu centro histórico e suas lindas casas de estrutura de madeira. 

4º Dia TOUrS-CHENONCEaU-CHEVErNY-CHaMBOrD-PariS
Café da manhã.	Saída	até	o	Castelo	de	Chenonceau	para	admirar	este	esplêndido	Castelo	do	
Loire, sujas salas são admiravelmente mobiliadas e floridas. Obra-prima do Renascimento, 
ele possui uma arquitetura particular que lhe confere um aura de contos de fadas, como se 
estivesse	 saindo	 do	 rio	 Cher.	 Chamado	 também	 de	 “Castelo	 das	 Damas”,	 ele	 foi,	 durante	
vários anos, construído e reformado por várias personalidades femininas francesas, como 
Diana	 de	 Poitiers	 e	 Catarina	 de	Médici.	 Um	 trajeto	 de	 cerca	 de	 45	minutos	 o	 levará,	 em	
seguida,	ao	Castelo	de	Cheverny,	propriedade	senhorial	do	século	XVII,	ainda	habitada	pe-
los descendentes da família original, mostrará a você o que era a arte de viver à francesa, 
especialmente	através	do	quarto	dos	nascimentos,	o	toucador	da	rainha	e	a	sala	de	refeição	
privada. Cheverny abriga apartamentos reais magnificamente decorados, com um impres-
sionante parque, onde vivem diversos cães ainda hoje usados para caça. Almoço. Termine o 
circuito com a visita ao mais majestoso Castelo do Loire, o Castelo de Chambord. Você ficará 
impressionado com sua arquitetura fascinante. Admire a imponente e complexa escadaria em 
dupla	hélice	e	visite	o	antigo	aposento	do	rei	e	outras	salas	situadas	em	diferentes	andares	
do castelo. Admire o imenso terraço, decorado com incríveis lareiras, oferecendo uma vista 
panorâmica excepcional do parque de Chambord. Saída para Paris. Chegada por volta das 
21h. Fim dos serviços.

Nota: Recomendamos o uso de calçados confortáveis durante os passeios. 

Normandia, Monte Saint Michel
e os Castelos do Loire 

Cidade Hotel Cat.

Caen Novotel Caen T

Angers Angers Centre T

Tours  Mercure Tours Nord T

Datas de saída: Quintas-feiras  (De Abril a Outubro) Hotéis previstos

4 dias     desde  1.180 $

C-9446

Noites: Caen 1. Angers 1. Tours 1.

Visita aos mais famosos Castelos do Loire

Novo

Em quarto duplo ........................... 1.180 $

Supl. quarto single ........................ 205 $

Preços por pessoa USD

Incluindo

•	O	transporte	em	ônibus	com	ar-condicionado.
•Guia	acompanhante.
•	Os	ingressos	de	entrada	em	todos	os	monumentos	

visitados.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•1	almoço	e	3	jantares.
•	Serviço	de	carregadores	em	hotéis.
•	Seguro	turístico.
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1º Dia (Quarta) PariS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e um passeio de Bateau 
Mouche ao longo do rio Sena.

2º Dia (Quinta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passan-
do ao longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde e o Arco 

do	 Triunfo,	 a	 Champs	 Elysées,	 a	 Bastilha,	 a	 île	 de	 la	 Cité	 com	 a	 imponente	 catedral	 de	
Notre Dame; Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 
fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua 
deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um famoso espetáculo.

3º Dia (Sexta) PariS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma visita opcional ao interior do 
importante Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades pes-
soais e continuar a descobrir os monumentos mais importantes desta cidade cosmopolita. 

4º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-aMSTErDÃ (542 kms)
Café da manhã.	 Saída	 para	 a	 Bélgica	 rumo	 à	 romântica	 e	 bonita	 cidade	 de	 Bruges.	
Breve parada para dar um passeio pelo centro antigo e conhecer seus românticos canais, 
belos edifícios, o Lago do Amor... Seguiremos para a Holanda para chegar à sua capital, 
Amsterdã. Hospedagem.

5º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

6º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Paris e Amsterdã

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P

Novotel Paris Est P

Forest Hill La Villette P

Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Paris.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Paris	e	Amsterdã.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxa	Municipai	em	Paris.

Datas de saída garantidas: Quartas-Feiras Hotéis previstos

6 dias     desde  750 $

C-1631

Noites: Paris 3. Amsterdã 2.

Duas cidades

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ......................................... 800 $

Em quarto duplo Julho 5 a Agosto 23 ........ 760 $

Em quarto duplo Novembro 1 a Março 21 . 750 $

Supl. quarto single ...................................... 290 $

Supl. 2 jantares em Amsterdã .................... 70 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ............... 5%
Nota: Preços a partir de Março 28 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Março 29
Abril 5 12 19 26
Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18 25
Novembro 1 8 15 29
Dezembro 13 20 27
2018
Janeiro 3 10 24
Fevereiro 7 21
Março 7 14 21 28
Abril 4
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1° Dia (Sábado) PariS 
Chegada ao aeroporto de Paris. Traslado ao hotel. 
Hospedagem. Restante do tempo livre. 

2º Dia (Domingo) PariS
Café da manhã. Visita à cidade pela manhã. Veremos 
os lugares mais representativos, como a Ópera, a Praça 
Vendôme,	o	Champs	Élysées,	o	Arco	do	Triunfo,	a	Torre	
Eiffel. Daremos um passeio de barco ao longo do rio 
Sena, com Almoço a bordo. Tarde livre para descobrir a 
cidade por conta própria. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) PariS-rOUEN-Praia DE OMaHa-CaEN 
Café da manhã e saída para Caen. No caminho faremos uma parada 
em Rouen, bela cidade às margens do rio Sena, para admirar sua catedral. 
Seguiremos para Arromanches, onde o porto artificial foi instalado para o desembarque 
das tropas. Almoço. Em seguida, vamos conhecer a história do desembarque da Normandia 
e visitaremos o local onde os fatos ocorreram, a Praia de Omaha (não inclui entrada e guia). 
Continuação para Caen, onde vamos dar um passeio pelo centro histórico da cidade e ver o 
Castelo e a Abadia de Saint-Étienne (Santo Estêvão). Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Terça) CaEN-MT. SaiNT MiCHEL-ST. MaLO-rENNES
Café da manhã. Partida para o Mont St. Michel, enorme bloco rochoso localizado no mar, 
que	era	acessível	apenas	na	maré	baixa	e	onde	se	encontra	o	Mosteiro,	majestoso	conjunto	

arquitetônico gótico. Graças à sua história e beleza espetacular, foi 
catalogado pela UNESCO como Patrimônio Mundial. Após a visi-

ta, continuação para St. Malo, que se orgulha de seu passado 
corsário e bretão. Almoço. Continuação para Rennes e 

passeio pelo seu centro histórico. Jantar e hospedagem. 

5° Dia (Quarta) rENNES-CarNaC-VaNNES 
Café da manhã. Saída para os alinhamentos megalíti-
cos de Carnac, considerados os restos neolíticos mais 
importantes da Europa. Almoço e visita à bela cidade 
de Vannes, capital de Morbihan, uma das mais bonitas 

da Bretanha, onde poderemos visitar seu centro histórico 
medieval e a catedral, onde se encontra o túmulo do santo 

valenciano, Vicente Ferrer. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Quinta) VaNNES-NaNTES-TOUrS 
Café da manhã e saída para Nantes, a antiga capital da Bretanha, 

onde faremos um passeio pela cidade, incluindo o castelo dos Duques da 
Bretanha e a Catedral de São Pedro e São Paulo. Passaremos pela Ilha de Nantes, 

antigos estaleiros e porto da cidade, espaço agora ocupado por novos projetos, como as 
máquinas da ilha que imitam animais, como o Elefante gigante, um mundo mágico que nos 
fará	voltar	no	tempo,	à	época	de	Júlio	Verne.	Almoço. Saída para Tours. Tempo livre. Jantar 
e hospedagem.

7º Dia (Sexta) TOUrS-CaSTELOS DO LOirE-PariS 
Café da manhã. Começaremos com uma excursão aos Castelos do Loire, o lugar favorito 
dos reis da França e de seus cortesãos. Grandes construtores deixaram como legado castelos 

Paris, Normandia e Bretanha

Cidade Hotel Cat.
Paris Campanile Porte de Pantin/Orleans T

Kyriad Porte Cliancourt T

Caen Mercure T
Novotel P

Rennes BW Isidore P
Novotel P

Vannes Kyriad Prestige T
Ibis T

Tours Alliance P
Ibis T

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

8 dias     desde  1.515 $

C-900806

Noites: Paris 3. Caen 1. Rennes 1. Vannes 1. Tours 1.

INCLUI Passeio de barco ao longo do Sena com almoço

Novo

de elegante arquitetura, onde arte e história se mesclam com a doçura de uma província 
chamada o “Jardim da França”. Entrada no castelo de Chenonceau (visita com áudio-guia) e 
entrada no castelo de Chambord (visita livre). Almoço no caminho. Continuação para a cidade 
de Chartres, onde veremos sua bela catedral, joia da arte gótica, e sua magnífica rosácea. 
Retorno a Paris. Jantar e hospedagem. 
 
8º Dia (Sábado) PariS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços. 

Notas: 
- Este programa pode ser feito na ordem inversa. O itinerário pode ser alterado, mas o conteúdo e as 

visitas sempre serão respeitados. 
- Durante	congressos	e	eventos	especiais,	nos	reservamos	o	direito	de	oferecer	hotéis	alternativos	nas	

cidades indicadas ou em suas redondezas, categoria 3/4 estrelas.
- Para	grupos	com	menos	de	10	participantes,	o	programa	é	feito	em	microônibus	com	motorista-guia	

falando espanhol, substituindo-se as visitas com guias locais previstas no itinerário por visitas livres 
com	explicações	prévias	feitas	pelo	guia	acompanhante	durante	os	trajetos.

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Paris.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	6	almoços	e	6	jantares.
•	Visitas	conforme	o	programa.
•	Visitas	com	guia	local	em	Paris,	Caen,	Rennes,	

Carnac, Vannes e Nantes.
•	Entradas:	Abadia	do	Mont	St.	Michel,	Machine	de	

L´lle, Castelo Chanonceau e Castelo Chambord.
•	Passeio	de	barco	ao	longo	do	rio	Sena	em	Paris.
•	Seguro	turístico.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 1.515 $

Supl. quarto single ................................. 415 $

Abril 8

Junho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9 16
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1º Dia aTENaS
Chegada em Atenas e traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia aTENaS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã visitaremos à 
cidade. O estádio Panatinaico de Atenas onde se realizaram as pri-
meiras Olimpíadas modernas (1896), seguiremos entre as principais 
avenidas	 do	 centro	 para	 ver	 os	 prédios	mais	 importantes	 como	 o	
Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, a faculdade, a aca-
demia	y	à	biblioteca	nacional.	Continuaremos	até	a	pedra	sagrada	de	
Acropolis y viviremos os momentos mais emocionantes do sigilo de 
Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, o templo Iônico de Atenas 
Nike, o Erectheion e o Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia aTENaS
Alojamento e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais e 
seguir descobrindo está linda cidade.

4º Dia aTENaS
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Nota: Com	 este	 pacote	 pode	 combinar	 a	 sua	 estádia	 em	 Grécia,	 tomando	
algum dos cruzeiros que proporcionamos conforme a categoria e os dias de 
duração que vocês escolhem, podendo trocar as noites de estadia em Atenas.

Atenas Cruzeiros 

Cidade Hotel Cat.
Atenas Golden City T

Titania P
Raddison Blue Park L

Incluindo

•	Traslados	chegada	é	saída	em	Atenas	sem	assistência.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Visita	da	cidade	panorâmica	diariamente.	(De	Novembro	até	
Março	a	visita	se	realiza	cada	Terça	é	Sexta-feira).
•	Seguro	turístico.

Datas de saída: Diariamente (Todo o ano)

Hotéis previstos

4 dias     desde  350 $
C-9417

Noites: Atenas 3.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
“T” “P” “L”

Em quarto duplo ......................... 350 $ 415 $ 485 $

Supl. quarto single ...................... 210 $ 280 $ 350 $

Supl traslado hotel/ porto ou o 
contrário ..................................... 75 $ 75 $ 75 $

Mykonos

Izmir
Lavrion

Chania

Santorini

Nafplion

Rodas

Cesme

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 
Sexta ATENAS (Pireo) 11:30

MYKONOS 18:00 23:00

Sábado KUSADASI (Efeso) 07:00 13:00

PATMOS 16:00 21:00

Domingo CRETA (Heraklion) 07:00 11:30

SANTORINI 16:30 21:30

Segunda ATENAS (Pireo) 06:00

Cruzeiro 3 dias 
DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Segunda ATENAS (Pireo) 11:30
MYKONOS 18:00 23:00

Terça KUSADASI (Efeso) 07:00 13:00
PATMOS 16:00 21:00

Quarta RODAS 07:00 18:00
Quinta CRETA (Heraklion) 07:00 11:30

SANTORINI 16:30 21:30
Sexta ATENAS (Pireo) 06:00

Cruzeiro 4 dias Cruzeiro 7 dias 
DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sexta ATENAS (Lavrion) 21:00
Sábado SANTORINI 07:00 18:30
Domingo IZMIR	(Turquía)	 08:30 15:00
Segunda NAFPLION (Grecia) 09:00 21:00
Terça CRETA (Chania) 08:00 18:00
Quarta RODAS 08:00 17:00
Quinta CESME 07:00 13:30

MYKONOS 19:00
Sexta MYKONOS 03:00
Sexta ATENAS (Lavrion) 09:00

Mykonos

Pireo

Patmos

Santorini

Heraklion

Rodas

Kusadası

Mykonos

Pireo

Patmos

Santorini

Heraklion

Kusadası

BAIXA TEMPORADA MÉDIA TEMPORADA ALTA TEMPORADA.
10/Mar-28/Abr

13-27/Out
5/Mai-1/Set 8/Set-6/Out

CABINA SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE

IB (Standard interna) 746 $ 497 $ 785 $ 524 $ 826 $ 551 $
ID (Premium interna) 822 $ 549 $ 872 $ 582 $ 893 $ 596 $
IF (Deluxe interna) 903 $ 603 $ 953 $ 635 $ 984 $ 656 $
XB (Standard externa) 953 $ 635 $ 1.004 $ 671 $ 1.057 $ 704 $
XD (Superior externa) 1.078 $ 719 $ 1.163 $ 775 $ 1.215 $ 810 $
XF (Premium externa) 1.584 $ 793 $ 1.710 $ 856 $ 1.768 $ 884 $
SJ (Junior Suite) 2.041 $ 1.021 $ 2.166 $ 1.084 $ 2.228 $ 1.115 $
SB (Suite Balcony) 2.363 $ 1.182 $ 2.493 $ 1.247 $ 2.559 $ 1.279 $
SG (Grand Suite) 2.718 $ 1.359 $ 2.853 $ 1.426 $ 2.956 $ 1.478 $
3er/4o ADULTO 347 $ 375 $ 401 $
3er/4o CRIANÇAS pagam somente taxas portuárias é gorjetas (crianças até 16 anos)

3 Excursões obrigatórias .......................................................................... 192 $

Pacote de bebidas alcoólicas e não alcoólicas obrigatórias .......  66 $

Taxas portuárias é gorjetas  ................................................................. 149 $

BAIXA TEMPORADA MÉDIA TEMPORADA ALTA TEMPORADA
13/Mar-24/Abr

9-23/Out
1/Mai-28/Ago 4/Set-2/Out

CABINA SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE

IB (Standard interna) 1.078 $ 719 $ 1.178 $ 785 $ 1.218 $ 812 $
ID (Premium interna) 1.193 $ 796 $ 1.293 $ 862 $ 1.346 $ 897 $
IF (Deluxe interna) 1.307 $ 872 $ 1.409 $ 940 $ 1.481 $ 988 $
XB (Standard externa) 1.382 $ 922 $ 1.506 $ 1.004 $ 1.569 $ 1.046 $
XD (Superior externa) 1.585 $ 1.057 $ 1.710 $ 1.140 $ 1.774 $ 1.182 $
XF (Premium externa) 2.331 $ 1.166 $ 2.528 $ 1.265 $ 2.615 $ 1.307 $
SJ (Junior Suite) 2.975 $ 1.488 $ 3.194 $ 1.597 $ 3.319 $ 1.660 $
SB (Suite Balcony) 3.404 $ 1.703 $ 3.699 $ 1.850 $ 3.829 $ 1.915 $
SG (Grand Suite) 3.965 $ 1.982 $ 4.237 $ 2.119 $ 4.371 $ 2.185 $
3er/4o ADULTO 482 $ 565 $ 591 $
3er/4o CRIANÇAS pagam somente taxas portuárias é gorjetas (crianças até 16 anos)

3 Excursões obrigatórias .......................................................................... 192 $

Pacote de bebidas alcoólicas e não alcoólicas obrigatórias .......  88 $

Taxas portuárias é gorjetas  ................................................................. 197 $

BAIXA TEMPORADA MÉDIA TEMPORADA ALTA TEMPORADA
14/Mar-28/Abr

13-20/Out
5/Mai-1/Set 8/Set-6/Out

CABINA SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE
IA (Standard interna) 1.600 $ 1.066 $ 1.778 $ 1.185 $ 1.897 $ 1.265 $
ID (Premium interna) 1.938 $ 1.293 $ 2.057 $ 1.372 $ 2.179 $ 1.453 $
IE (Deluxe interna) 2.141 $ 1.428 $ 2.263 $ 1.509 $ 2.387 $ 1.591 $
XA (Standard externa) 2.288 $ 1.526 $ 2.412 $ 1.609 $ 2.535 $ 1.691 $
XD (Superior externa) 2.625 $ 1.750 $ 2.750 $ 1.834 $ 2.875 $ 1.918 $
XFO (Premium externa)   2.625 $ 1.750 $ 2.750 $ 1.834 $ 2.875 $ 1.918 $
XF (Premium externa) 4.187 $ 2.094 $ 4.357 $ 2.179 $ 4.528 $ 2.265 $
SJO (Junior Suite view) 4.426 $ 2.213 $ 4.600 $ 2.300 $ 4.776 $ 2.388 $
SJ (Junior Suite) 5.381 $ 2.691 $ 5.569 $ 2.785 $ 5.757 $ 2.879 $
S (Suite) 6.163 $ 3.082 $ 6.351 $ 3.176 $ 6.541 $ 3.271 $
SB (Suite Balcony) 6.871 $ 3.435 $ 7.066 $ 3.534 $ 7.263 $ 3.632 $
3er/4o ADULTO 947 $ 1.029 $ 1.112 $
3er/4o CRIANÇAS pagam somente taxas portuárias é gorjetas (crianças até 16 anos)
Excursões obrigatórias ............................................................................. 256 $
Pacote de bebidas alcoólicas e não alcoólicas obrigatórias ..... 154 $
Taxas portuárias é gorjetas  ................................................................. 354 $

Cruzeiro : Iconic Aegean Cruzeiro : Iconic Aegean Cruzeiro : Euphoric  Aegean 

Notas: 
Bebês de 3 meses a 1,99 anos pagam somente taxas portuárias. 
Crianças de 2-16 anos compartilham cabina com dois adultos.

Notas: 
Bebês de 3 meses a 1,99 anos pagam somente taxas portuárias. 
Crianças de 2-16 anos compartilham cabina com dois adultos.

Notas: 
Bebês de 3 meses a 1,99 anos pagam somente taxas portuárias. 
Crianças de 2-16 anos compartilham cabina com dois adultos.
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1º Dia (Quarta) aTENaS
Chegada ao aeroporto de Atenas. Traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia (Quinta) aTENaS 
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã visitaremos à cidade.  O estádio 
Panatinaico de Atenas onde se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas (1896), se-
guiremos	entre	as	principais	avenidas	do	centro	para	ver	os	prédios	mais	importantes	como	
o Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, a faculdade, a academia y à biblioteca 
nacional.	Continuaremos	até	a	pedra	sagrada	de	Acropolis	y	viviremos	os	momentos	mais	
emocionantes do sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, o templo Iônico de 
Atenas Nike , o Erectheion e o Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia (Sexta) aTENaS-MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto de Piraeus para embarcar no cruzeiro da companhia 
Celestyal Cruises. Alojamento nã cabine. Saída do barco as 13:00hs. Chegada em Mykonos 
as	18:00hs,	o	barco	permanecerá	até	as	23:00hs.	Pensão completa.

4º Dia (Sábado) KUSaDaSi (Turquia)-PaTMOS
Chegada	 em	Kusadasi	 as	 07:00hs.	 Ó	 barco	 permanecerá	 até	 as	 13:00hs.	 Visita	 a	 Éfeso	
(incluída).	Saída	a	Patmos	onde	chegaremos	as	16:00hs.	Excursão	opcional	no	Monastério	
de São João. Saída de Patmos as 21:00hs. Pensão completa.

5º Dia (Domingo) HEraKLiON (Creta)-SaNTOriNi 
Chegada a Heraklion as 07:00hs. Visita incluída. Saída as 11:30hs com destino à Santorini 
onde	chegaremos	as	16:30hs.	Visita	 incluída,	o	barco	permanecerá	até	as	21:30.	Pensão 
completa.

6º Dia (Segunda) aTENaS
Chegada	ao	porto	de	Piraeus	as	06:00hs.	Desembarque	é	traslado	ao	aeroporto.	Fim dos 
nossos serviços.

Atenas e ilhas gregas com cruzeiro

Cidade Hotel Cat.

Atenas Titania P

Cruzeiro de 3 dias Celestyal Cruises

Incluindo

•	Traslados	conforme	o	programa.	
•	Café	da	manhã	diário.	
•	Visita	panorâmica	de	Atenas.	
•	Cruzeiro	Celestyal	3	dias.
•	Cabine	categoria	ID	(interior).
•	Pensão	completa	durante	o	cruzeiro.
•	Seguro	turístico.

Hotéis previstos

6 dias     desde  970 $

C-963

Noites: Atenas 2. Cruzeiro 3.

Com cruzeiro 3 dias

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo .................................... 970 $

Supl. quarto single ................................. 555 $

Supl. taxas de embarque é gorjetas ...... 149 $

Supl. cabine externa (XB)

Em quarto duplo .................................... 110 $

Supl. quarto single ................................. 60 $

Suplementos obrigatórios

Pacote 3 excursões ................................ 192 $

Pacote de bebidas ................................. 66 $

Datas de saída: Quartas-feiras  (De Março 8 até  Outubro 25)
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1º Dia aTENaS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. Alojamento. 

2º Dia aTENaS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã visitaremos à cidade. O estádio 
Panatinaico de Atenas onde se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas (1896), se-
guiremos	entre	as	principais	avenidas	do	centro	para	ver	os	prédios	mais	importantes	como	
o Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, a faculdade, a academia y à biblioteca 
nacional.	Continuaremos	até	a	pedra	sagrada	de	Acropolis	e	viviremos	os	momentos	mais	
emocionantes do sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, o templo Iônico de 
Atenas Nike , o Erectheion e o Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia aTENaS EPiDaUrO- MiCENaS- OLÍMPia (417 kms)
Café da manhã. Saída com direção o Canal dê Corinto onde realizaremos uma pequena 
parada.	 Continuação	 até	 o	 famoso	 teatro	 de	 Epidauro	 conhecido	 mundialmente	 por	 a	
sua acústica. Passando por à cidade de Nafplio chegaremos em Micenas onde podemos 
conhecer	 a	 Acropolis	 pré-histórica	 com	 a	 porta	 dos	 Leões	 e	 o	 túmulo	 de	 Agamemnon.	
Visitaremos o museu de Micenas. Por a tarde atravessando o Peloponeso central, chega-
remos em Olímpia. Jantar é alojamento.

4º Dia OLÍMPia-DELFOS (239 kms)
Café da manhã. Conheceremos as instalações do antigo Estádio Olímpico onde se realiza-
ram os primeiros jogos Olímpicos. Olímpia era o altar mais importante dos Gregos antigos 
lugar	dedicado	à	Zeus	o	primeiro	dos	deuses	e	para	honrar	ele	se	realizavam	os	jogos.	À	
importância	destes	jogos	é	evidente	devido	à	inumerável	participação	das	cidades	gregas	
que	mantenhiam	uma	trégua	enquanto	durava	a	celebração	e	pelo	fato	da	Olimpíada	pode-
mos dizer, que entre estes 4 anos de celebração foi o único tempo que cronologicamente 
foi	 aceitado	 para	 toda	 a	Grécia.	 Visita	 ao	museu	 de	Olímpia.	 Por	 a	 tarde	 chegaremos	 a	
Delfos. Jantar é alojamento.

5º Dia DELFOS-aTENaS (182 kms)
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo, visitaremos o mu-
seu	local	com	a	sua	famosa	estátua	do	“	Cocheiro	de	Bronze”	é	o	sítio	arqueológico.	Saída	
até	Atenas	passando	por	Arachova	que	tem	960	metros	sobre	o	nível	do	mar	entre	Delfos.	
Durante os meses do inverno o turismo afluxo devido à estação de esqui Parnasos, que está 
muito	perto.	Esta	cidade	é	famosa	pelo	seus	artesanatos	é	sua	fabrica	dê	tapetes.	Voltando	
passamos fora de Levadia e Tebas. Chegada em Atenas. Alojamento.

6º Dia aTENaS
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Grécia clássica

Cidade Turística Primeira
Atenas Crystal City Titania

Olimpia Illis Arty Grand Hotel

Delfos Hermes Amalia

Olympic
Incluindo

•	Traslados	de	chegada	e	saída	em	Atenas.
•	Ônibus	e	guia	durante	o	circuito.	
•	Café	da	manhã	diário.	
•	2	jantares.
•Visitas	conforme	o	programa	.
•	Seguro	turístico.

Hotéis previstos

6 dias     desde  800 $

C-9614

Noites: Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1.

Os gregos mais clássicos

Preços por pessoa USD

Turística Primeira

Em quarto duplo .................................... 800 $ 950 $

Supl. quarto single ................................. 325 $ 415 $

Datas de saída:

Segundas-Feiras (Todo o ano)
Quintas-Feiras (de Julho a Setembro)
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1º Dia (Sábado) aTENaS
Chegada ao aeroporto de Atenas. Traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Domingo) aTENaS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã visi-
taremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas onde 
se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas (1896), 
seguiremos entre as principais avenidas do centro para 
ver	os	prédios	mais	 importantes	como	o	Parlamento,	a	 igreja	
católica, o museu de moeda, a faculdade, a academia y à biblioteca 
nacional.	Continuaremos	até	a	pedra	sagrada	de	Acropolis	y	viviremos	
os momentos mais emocionantes do sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os 
Propileos, o templo Iônico de Atenas Nike, o Erectheion e o Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) aTENaS-MYKONOS (cruzeiro)
Café da manhã.	Na	hora	marcada	traslado	ao	porto	de	Piraeus	para	embarcar	é	começar	
nosso cruzeiro de 4 dias. Ó primeiro porto que visitaremos será Mykonos. Ilha cosmopolita 
famosa	por	às	suas	praias	é	vida	noturna. Jantar e alojamento a bordo.

4º Dia (Terça) KUSaDaSi-PaTMOS
Pensão completa. Cedo de manhã chegada ao porto de Kusadasi. Podemos realizar uma 

excursão em antiga Éfeso. Na ilha de Patmos, opcionalmente 
poderiam realizar uma excursão nã aldeia de Chora onde se 
encontra	o	Monastério	do	São	João	construído	dentro	das	

muralhas de uma Grande Fortaleza.

5º Dia (Quarta) rODaS
Pensão completa. Dia inteiro na charmosa ilha 
das rosas. Visitaremos Lindos onde no cujo da 
montanha está à Acropolis e o antigo templo da 
deusa Atenas. No centro está à igreja da Nossa Sra 

de Lindos. Na cidade antiga de Rodas podem passar 
nas ruas dos cavalheiros escudos. Saída do barco as 

18:00hs

6º Dia (Quinta) HEraKLiON-SaNTOriNi 
Pensão completa. Cedo na parte de manhã chegaremos no porto de Heraklion de 

Creta. Podem realizar uma excursão opcional para visitar o Palácio de Knossos. Voltaremos 
ao	barco	e	por	a	tarde	continuaremos	navegando	até	a	ilha	mágica	de	Santorini.	Visita	para	
conhecer Oia conhecida por sua paz e tranquilidade.

7º Dia (Sexta) aTENaS
Cafe da manhã. Cedo	na	parte	de	manhã	chegada	ao	porto	de	Piraeus.	Desembarque	é	
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Atenas e Ilhas Gregas com cruzeiro

Cidade Hotel Cat.

Atenas Titania P

Cruzeiro de 4 dias Celestyal Cruises

Incluindo

•	Traslado	conforme	o	programa.
•	2	noites	de	alojamento	em	Atenas	com	café	da	manhã.
•	Visita	panorâmica	de	Atenas.
•	Cruzeiro	de	4	dias	nas	ilhas	Gregas	e	Turquia.
•	Cabine	de	categoria	interior	ID.
•	Pensão	completa	durante	o	Cruzeiro.
•	Seguro	turístico.

Hotéis previstos

7 dias     desde  1.275 $
C-976

Noites: Atenas 2. Crucero 4.

Com Cruzeiro 4 dias

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo .................................... 1.275 $

Supl. quarto single ................................. 710 $

Supl. taxas de embarque é gorjetas ...... 197 $

Supl. cabine externa (XB)

Em quarto duplo .................................... 150 $

Supl. quarto single ................................. 75 $

Suplementos obrigatórios

Pacote de 3 excursões ........................... 192 $

Pacote de bebidas ................................. 88 $

Datas de saída: Sábados (De Março 11 a Outubro 21)
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1º Dia aTENaS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. Alojamento. 

2º Dia aTENaS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã visitaremos à cidade. O estádio 
Panatinaico de Atenas onde se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas (1896), se-
guiremos	entre	as	principais	avenidas	do	centro	para	ver	os	prédios	mais	importantes	como	
o Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, a faculdade, a academia y à biblioteca 
nacional.	Continuaremos	até	a	pedra	sagrada	de	Acropolis	y	viviremos	os	momentos	mais	
emocionantes do sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, o templo Iônico de 
Atenas Nike, o Erectheion e o Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia aTENaS-COriNTO-EPiDaUrO-MiCENaS-OLÍMPia (417 kms)
Café da manhã. Saida com direção o Canal dê Corinto onde realizaremos uma pequena 
parada.	 Continuação	 até	 o	 famoso	 teatro	 de	 Epidauro	 conhecido	 mundialmente	 por	 a	
sua acústica. Passando por à cidade de Nafplio chegaremos em Micenas onde podemos 
conhecer	 a	 Acropolis	 pré-histórica	 com	 a	 porta	 dos	 Leões	 e	 o	 túmulo	 de	 Agamemnon.	
Visitaremos o museu de Micenas. Por a tarde atravessando o Peloponeso central, chega-
remos em Olímpia. Jantar é alojamento.

4º Dia OLÍMPia-DELFOS (239 kms)
Café da manhã. Conheceremos as instalações do antigo Estádio Olímpico onde se realiza-
ram os primeiros jogos Olímpicos. Olímpia era o altar mais importante dos Gregos antigos 
lugar	dedicado	à	Zeus	o	primeiro	dos	deuses	e	para	honrar	ele	se	realizavam	os	jogos.	À	

importância	destes	jogos	é	evidente	devido	à	inumerável	participação	das	cidades	gregas	
que	mantenhiam	uma	trégua	enquanto	durava	a	celebração	e	pelo	fato	da	Olimpíada	pode-
mos dizer, que entre estes 4 anos de celebração foi o único tempo que cronologicamente 
foi	 aceitado	 para	 toda	 a	Grécia.	 Visita	 ao	museu	 de	Olímpia.	 Por	 a	 tarde	 chegaremos	 a	
Delfos. Jantar é alojamento.

5º Dia DELFOS-METEOra (182 kms)
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como o centro dó mundo visitaremos o 
museu local com a sua famosa estátua do “ Cocheiro bronze” y o sítio arqueológico. Depois 
saída	até	Meteora	passando	por	Arachova.	Chegada	jantar é alojamento em Kalambaka.

6º Dia METEOra-aTENaS (357 kms)
Café da manhã. Visita	em	dois	monastérios	de	Meteora.	Meteora	e	conjunto	dê	penhascos	
de pedra, altos com aceso difícil, localizado no vale central de Tesalia que foram formado 
devido os vários processos geológicos. É um fenômeno geológico de uma paisagem única 
que	se	armoniza	completamente	com	os	 inumeráveis	monastérios	que	estão	construídos	
acima das pedras. Estes penhascos atraíram a atenção dos monges no meio do sigilo XI. 
Um sigilo mais tarde os ascetas sê organizaram nó convento de Stagoi y ó chamaram 
Panayia	Daupani.	A	partir	do	sigilo	XIV	começaram	se	fundar	os	primeiros	monastérios	da	
zona. Saida com destino a Atenas passando por Termopilas, onde se encontra a estátua do 
rei Spartano Leônidas. Chegada em Atenas. Alojamento. 

7º Dia aTENaS
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Grécia Clássica com Meteora

Cidade Turistica Primeira
Atenas Crystal City Titania

Olimpia Illis Arty Grand Hotel

Delfos Hermes Amalia

Olympic

Kalambaka/
Meteora

Orfeas Divani Meteora

Incluindo

•	Traslados	de	chegada	e	saída	em	Atenas.
•	Ônibus	e	guia	durante	o	circuito.
•	Café	da	manhã	diário.
•	3	jantares.
•	Visitas	conforme	o	programa.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída:

Segundas-Feiras (Todo o ano)
Quintas-Feiras (de Julho a Setembro)

Hotéis previstos

7 dias     desde  1.035 $
C-9714

Noites: Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1. Meteora 1.

Visitando o teatro de Epidauro

Preços por pessoa USD

Turistica Primeira

Em quarto duplo .................................... 1.035 $ 1.190 $

Supl. quarto single ................................. 340 $ 480 $
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1º Dia aTENaS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia aTENaS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas 
onde se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas 
(1896), seguiremos entre as principais avenidas do 
centro	 para	 ver	 os	 prédios	 mais	 importantes	 como	 o	
Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, a facul-
dade , a academia y à biblioteca nacional. Continuaremos 
até	 a	 pedra	 sagrada	 de	 Acropolis	 y	 viviremos	 os	 momentos	
mais emocionantes do sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os 
Propileos, o templo Iônico de Atenas Nike , o Erectheion e o Partenon. 
Resto do dia livre. 

3º Dia aTENaS-MYKONOS (Ferry)
Café da manhã. Traslado ao Porto para embarcar nó ferry com destino à Mykonos. 
Chegada	é	traslado	ao	hotel.	Alojamento, resto do dia livre.

4º Dia MYKONOS
Alojamento e café da manhã. Dia livre para explorar à ilha, podem visitar a cidade prin-

cipal da ilha, a pequena Venezia, o museu de Delos, a igreja 
Paraportiani, tomar fotos nos moinhos, nadar nas praias 

maravilhosas e disfrutar o sol.

5º Dia MYKONOS-SaNTOriNi (Ferry)
Café da manhã. A hora marcada traslado ao porto pa-
ra embarcar no ferry com destino a Santorini. Chegada 
é	traslado	ao	hotel.	Alojamento, resto do dia livre.

6º Dia SaNTOriNi 
Alojamento e café da manhã. Dia livre para atividades 

pessoais, realizar alguma excursão opcional para visitar al-
guns dos lugares y monumentos importantes como às vinícolas, 

as escavações em Akrotiri, o museu Arqueológico, o museu de Thira 
pré-histórica,	a	Ia	que	muito	famosa	por	o	por	do	sol.

7º Dia SaNTOriNi-aTENaS (Ferry)
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao Porto para embarcar no ferry com o destino 
a	Piraeus-Atenas.	Chegada	é	traslado	ao	hotel.	Alojamento. Resto do dia livre.

8º Dia aTENaS
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Eros

Cidade Turistica Primeira

Atenas Golden City Alexandros
Cristal City Zafolia

Mykonos Charissi Deliades
Pelican Town Petinos

Santorini Kamari Beach Daedalus
Albatros Venus

Incluindo

•	Traslados	conforme	o	programa.	
•	Café	da	manhã	diário.
•	Visita	panorâmica	de	Atenas.
•	Bilhetes	dê	barco	Piraeus-Mykonos-Santorini-	Piraeus,	em	classe	

econômica.
•	Seguro	turístico.

Hotéis previstos

8 dias     desde  1.200 $
C-9817

Noites: Atenas 3. Mykonos 2. Santorini 2.

Atenas, Mykonos e Santorini

Preços por pessoa USD

Turística Primeira

Abril, Maio, 21/Set - 31/Out.  

Em quarto duplo .................................... 1.200 $ 1.575 $

Supl. quarto single ................................. 475 $ 730 $

Junho, 15 - 20/Set.  

Em quarto duplo .................................... 1.320 $ 1.645 $

Supl. quarto single ................................. 630 $ 930 $

Julho, Agosto, 1/Set - 14/Set.  

Em quarto duplo ....................................  1.440 $ 1.800 $

Supl. quarto single ................................. 730 $ 1.050 $

Datas de saída: Diárias (De Abril a Outubro)
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1º Dia (Segunda) aTENaS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia (Terça) aTENaS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã visi-
taremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas onde 
se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas (1896), 
seguiremos entre as principais avenidas do centro para 
ver	 os	 prédios	 mais	 importantes	 como	 o	 Parlamento,	 a	
igreja católica, o museu de moeda, a faculdade , a academia 
y	à	biblioteca	nacional.	Continuaremos	até	a	pedra	sagrada	
de Acropolis y viviremos os momentos mais emocionantes 
do sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, o templo 
Iônico de Atenas Nike , o Erectheion e o Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) aTENaS-COriNTO-EPiDaUrO-MiCENaS-OLÍMPia 
(417 kms)
Café da manhã. Saida com direção o Canal dê Corinto onde realizaremos uma pequena 
parada.	 Continuação	 até	 o	 famoso	 teatro	 de	 Epidauro	 conhecido	 mundialmente	 por	 a	
sua acústica. Passando por à cidade de Nafplio chegaremos em Micenas onde podemos 
conhecer	 a	 Acropolis	 pré-histórica	 com	 a	 porta	 dos	 Leões	 e	 o	 túmulo	 de	 Agamemnon.	
Visitaremos o museu de Micenas. Por a tarde atravessando o Peloponeso central, chega-
remos em Olímpia. Jantar é alojamento.

4º Dia (Quinta) OLÍMPia-DELFOS (239 kms)
Café da manhã. Conheceremos as instalações do antigo Estádio Olímpico onde se realiza-
ram os primeiros jogos Olímpicos. Olímpia era o altar mais importante dos Gregos antigos 
lugar	dedicado	à	Zeus	o	primeiro	dos	deuses	e	para	honrar	ele	se	realizavam	os	jogos.	À	

importância	 destes	 jogos	 é	 evidente	 devido	 à	 inumerável	 partici-
pação	das	cidades	gregas	que	mantenhiam	uma	trégua	enquanto	

durava a celebração e pelo fato da Olimpíada podemos dizer, 
que entre estes 4 anos de celebração foi o único tempo que 
cronologicamente	 foi	 aceitado	 para	 toda	 a	 Grécia.	 Visita	
ao museu de Olímpia. Por a tarde chegaremos a Delfos. 
Jantar é alojamento.

5º Dia (Sexta) DELFOS-METEOra (182 kms)
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como o 
centro dó mundo visitaremos o museu local com a sua 
famosa estátua do “ Cocheiro bronze” y o sítio arqueoló-
gico.	Depois	saída	até	Meteora	passando	por	Arachova.	

Chegada jantar é alojamento em Kalambaka.

6º Dia (Sábado) METEOra-aTENaS (357 kms)
Café da manhã.	 Visita	 em	 dois	 monastérios	 de	 Meteora.	

Meteora e conjunto dê penhascos de pedra, altos com aceso difí-
cil, localizado no vale central de Tesalia que foram formado devido os 

vários processos geológicos. É um fenômeno geológico de uma paisagem 
única	que	se	armoniza	completamente	com	os	inumeráveis	monastérios	que	estão	

construídos acima das pedras. Estes penhascos atraíram a atenção dos monges no meio do 
sigilo XI. Um sigilo mais tarde os ascetas sê organizaram nó convento de Stagoi y ó chama-
ram	Panayia	Daupani.	A	partir	do	sigilo	XIV	começaram	se	fundar	os	primeiros	monastérios	
da zona. Saida com destino a Atenas passando por Termopilas, onde se encontra a estátua 
do rei Spartano Leônidas. Chegada em Atenas. Alojamento. 

7º Dia (Domingo) aTENaS
Alojamento e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.

8º Dia (Segunda) aTENaS-MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao Porto para embarcar no cruzeiro da companhia Celestyal 

Grécia Clássica com Meteora e cruzeiro

Cidade Hotel Cat.

Atenas Titania P

Olimpia Arty Grand Hotel P

Delfos Amalia P

Kalambaka/Meteora Divani Meteora P

Cruzeiro 4 dias Celestyal Cruises

Incluindo

•	Traslados	conforme	o	programa.
•	Visitas	conforme	o	programa.
•	Café	da	manhã	diário.
•	3	jantares.
•	Cruzeiro	de	4	dias.
•	Pensão	completa	durante	o	cruzeiro.
•	Cabine	ID	interior.
•	Seguro	turístico.

Hotéis previstos

12 dias     desde  2.205 $

C-9121

Noites: Atenas 4. Olimpia 1. Delfos 1. Meteora 1. Cruzeiro 4.

Com Meteora 

Olympia.	Alojamento	na	cabine.	Chegada	em	Mykonos	as	18:00hrs.	Ó	barco	ficará	até	as	
21:00hrs. Pensão completa.

9º Dia (Terça) KUSaDaSi (Turquia)-PaTMOS 
Chegada em Kusadasi as 07:00hs. Excursão para conhecer a Antiga Éfeso com o Odeon, 
fonte	de	Trajano,	banhos	termais	de	Scolastica,	Templo	de	Adriano,	Biblioteca	de	Celso	é	
o	grande	Teatro	onde	pregou	o	São	Paulo.	Embarque	é	navegação	à	Patmos.	Chegada	às	
16:00hs e saída as 21:00hs. Pensão completa.

10º Dia (Quarta) rODaS
Chegada	em	Rodas	as	07:00hs.	Excursão	para	conhecer	a	aldeia	de	Lindos	é	sua	Acropolis.	
Saida de Rodes as 18:00hs. Pensão completa.

11º Dia (Quinta) HEraKLiON (Creta)-SaNTOriNi 
Chegada	em	Heraklion	as	07:00.	Ó	barco	 ficará	 lá	 até	 as	11:30hs.	Navegação	até	a	 ilha	
mágica de Santorini. Visita incluída. Saida as 21:30hs pensão completa.

12º Dia (Sexta) aTENaS
Chegada	ao	Porto	de	Piraeus	as	06:00hs.	Desembaque	é	traslado	ao	aeroporto.	Fim dos 
nossos serviços 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo .................................... 2.205 $

Supl. quarto single ................................. 1.030 $

Supl. taxas de embarque e gorjetas ...... 197 $

Supl. cabine externa (XB)

Em quarto duplo .................................... 150 $

Supl. quarto single ................................. 75 $

Suplementos obrigatórios

Pacote de 3 excursões ........................... 192 $

Pacote de bebidas  ................................ 88 $

Datas de saída: Segundas-Feiras  (De Março 6 a Outubro 16)
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1º Dia (Domingo) aMSTErDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã Schiphol. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 

também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	

Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 

lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 

pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando 

a bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

3º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-

numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 

de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 

lançador de tendências. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 

se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-

tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	

Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 

avenida	Kurfurstendamn...	e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	

durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 

Sachsenhausen. 

5º Dia (Quinta) BErLiM 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Amsterdã e Berlim

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotael Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

Incluindo

•	Traslado	Chegada	Amsterdã.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã	e	Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

5 dias     desde  480 $

C-3571

Noites: Amsterdã 2. Berlim 2.

Duas Cidades

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ......................................... 510 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 27 ........ 490 $

Em quarto duplo Novembro 5 a Março 18 . 480 $

Supl. quarto single ...................................... 200 $

Supl. meia pensão (4 jantares) ................... 120 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19
Dezembro 3 17 24 31
2018
Janeiro 7 14 28
Fevereiro 11 25
Março 11 18 25
Abril 1 8
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1º Dia (Sábado) aMSTErDÃ
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre.

2º Dia (Domingo) aMSTErDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 
também	 chamada	 de	 Veneza	 do	Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam. 

3º Dia (Segunda) aMSTErDÃ-CrUZEirO aO LONGO DO rENO/COLÔNia-FraNKFUrT 
(655 kms)
Café da manhã e saída para a fronteira com a Alemanha. Percorrendo as margens do fa-
moso rio Reno, você irá admirar as belas paisagens de florestas, castelos e lendas. Em St. 
Goar embarcaremos num romântico cruzeiro ao longo do rio para contemplar suas verdes 
margens, a caminho de Bacharach. Continuação de ônibus para Frankfurt, cidade industrial 
e centro financeiro da Alemanha, localizada às margens do rio Main. Hospedagem.
Na	época	de	baixa	temporada	(novembro	a	março),	o	cruzeiro	no	Reno	é	substituído	por	
uma parada em Colônia com tempo livre para visitar a famosa catedral gótica, o monumen-
to mais visitado da Alemanha.

4º Dia (Terça) FraNKFUrT-HEiDELBErG-ZUriQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade universitária, com tempo livre para 
passear por suas ruas e admirar as ruínas de seu majestoso castelo, no alto da cidade. 
Seguiremos para a Floresta Negra, com sua capital, Friburgo (Freiburg), uma das mais 
belas regiões da Europa, onde faremos uma parada para admirar o lago Titisee. Chegada a 
Zurique,	importante	centro	financeiro	da	Suíça.	Hospedagem.

5º Dia (Quarta) ZUriQUE-LUCErNa-MiLÃO-VENEZa (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, linda cidade situada junto ao Lago dos Quatro Cantões, 
onde teremos tempo livre para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
para Lugano, com seu lago homônimo, e atravessando o túnel de São Gotardo, o mais ex-
tenso da Europa, com 17 km de comprimento, chegaremos a Milão, capital industrial e da 
moda italiana. Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo com sua Catedral gótica, a Galeria 
Vittorio Emmanuelle e o Teatro Scala. Continuação para Veneza. Chegada e hospedagem.

6º Dia (Quinta) VENEZa 
Café da manhã e	visita	panorâmica	a	pé	nesta	cidade	única,	construída	sobre	118	ilhas,	
com seus canais e pontes românticas. Você vai conhecer a Praça São Marcos, com o 
Campanile	e	o	Palácio	dos	Doges,	além	da	famosa	Ponte	dos	Suspiros...	Possibilidade	de	
fazer um passeio opcional de Gôndola. Fim dos serviços. 

De Amsterdã a Veneza

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P

NH Frankfurt Morfendel (Morfendel) P

Zurique Meierhof (Horgen) P

Veneza Albatros (Mestre) P

 Delfino (Mestre) P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada/Amsterdã.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã	e	Veneza.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•Cruzeiro	ao	longo	do	Reno.	(Abril	a	Outubro).
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxa	Municipai	em	Veneza.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

6 dias     desde  680 $

C-1661

Noites:	Amsterdã	2.	Frankfurt	1.	Zurique	1.	Veneza	1.

INCLUINDO Cruzeiro ao longo do Reno

Preços por pessoa USD

Amsterdã-Veneza
6 dias

Frankfurt-Veneza
4 dias

Em quarto duplo ......................................... 740 $ 480 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 ........ 710 $ 460 $

Em quarto duplo Novembro 4 a Março 17 . 680 $ 450 $

Supl. quarto single ...................................... 260 $ 130 $

Supl. meia pensão ...................................... 170 $ (1) 110 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5% 5%
(1) (5 jantares). (2) (3 jantares).
Nota: Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18
Dezembro 2 16 23 30
2018
Janeiro 6 13 27
Fevereiro 10 24
Março 10 17 24 31
Abril 7



Ci
rc

ui
to

s
Re

gi
on

ai
s

€

Amsterdã

Berlim

Praga

238

1º Dia (Domingo) aMSTErDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã Schiphol. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

2º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, tam-
bém	chamada	de	Veneza	do	Norte	por	seus	canais.	Passaremos	pela	Praça	Dam,	o	Bairro	
Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de lapidação 
e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando a bela arqui-
tetura dos edifícios riberinhos. 

3º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importantes 
desta	cidade,	que	se	mantinha	dividida	até	 recentemente,	 símbolo	da	 reunificação:	Portão	
de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e	os	restos	do	muro	que	dividia	a	cidade	até	1989.	Tarde	livre	durante	a	qual	
você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen. 

5º Dia (Quinta) BErLiM-DrESDEN-PraGa (345 kms) 
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para chegar à sua antiga capital, Dresden, 
às margens do rio Elba, e que foi praticamente destruída durante os bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial. Tempo livre e continuação para a República Checa para chegar à bela cidade 
de Praga. Hospedagem. 

6º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para conhecer 
seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, o típico 
bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). Passaremos 
pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso relógio astronô-
mico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

7º Dia (Sábado) PraGa 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Amsterdã, Berlim e Praga

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P

Grand City Hotel Berlin East P

Praga Pyramida P

Incluindo

•	Traslado	Chegada	Amsterdã.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Amsterdã,	Berlim	e	

Praga.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

7 dias     desde  680 $

C-3771

Noites: Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2.

Três cidades

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .............................................. 730 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 27 ............. 710 $

Em quarto duplo Novembro 5 a Março 18 ...... 680 $

Supl. quarto single ........................................... 280 $

Supl. meia pensão (6 jantares) ........................ 170 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ......................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19
Dezembro 3 17 24 31
2018
Janeiro 7 14 28
Fevereiro 11 25
Março 11 18 25
Abril 1 8
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1º Dia rOMa-NÁPOLES-POMPEia-SOrrENTO
Saída de ônibus para Nápoles. Na chegada, daremos uma cami-
nhada com guia pelo centro histórico e vamos admirar a Praça do 
Plebiscito, o Palácio Real, o Teatro San Carlo, a Galleria Umberto 
I. Almoço em um restaurante típico de Nápoles. Deixaremos a 
cidade	percorrendo	o	fértil	vale	do	Monte	Vesúvio	e	chegaremos	
a Pompeia para iniciar um passeio arqueológico pela cidade an-
tiga (2 horas aprox.). Coberta por uma camada de cinzas e lava 
proveniente de uma erupção inesperada do Vesúvio, em 79 AD. 
C., Pompeia ressurgiu, quase 1.700 anos depois, revelando a vida 

1º Dia rOMa-NÁPOLES-POMPEia-SOrrENTO
Saída de ônibus para Nápoles. Na chegada, daremos uma cami-
nhada com guia pelo centro histórico e vamos admirar a Praça do 
Plebiscito, o Palácio Real, o Teatro San Carlo, a Galleria Umberto 
I. Almoço em um restaurante típico de Nápoles. Deixaremos a 
cidade	percorrendo	o	fértil	vale	do	Monte	Vesúvio	e	chegaremos	
a Pompeia para iniciar um passeio arqueológico pela cidade an-
tiga (2 horas aprox.). Coberta por uma camada de cinzas e lava 
proveniente de uma erupção inesperada do Vesúvio, em 79 AD. 
C., Pompeia ressurgiu, quase 1.700 anos depois, revelando a vida 
de	 um	dia	 comum	da	 primeira	 época	 imperial.	 Seguiremos	 para	
Sorrento, uma joia da Península Sorrentina, famosa por suas plan-
tações de laranjas, limões e azeitonas. Jantar e hospedagem.

2º Dia SOrrENTO-CaPri-SOrrENTO
Café da manhã e saída para embarcar para Capri. Após 20 
minutos de travessia, chegaremos ao porto de Marina Grande. 

de	 um	dia	 comum	da	 primeira	 época	 imperial.	 Seguiremos	 para	
Sorrento, uma joia da Península Sorrentina, famosa por suas plan-
tações de laranjas, limões e azeitonas. Jantar e hospedagem.

2º Dia SOrrENTO-CaPri-SOrrENTO-POMPEia-rOMa
Depois do café da manhã, saída para embarcar para Capri. 
Após 20 minutos de travessia, chegaremos ao porto de Marina 
Grande. Subiremos a bordo de barcos motorizados para fazer a 
visita à Gruta Azul (se as condições climáticas e marítimas forem 
favoráveis). Tour panorâmico pela ilha, incluindo as cidades de 
Capri e Anacapri. Almoço e tempo livre antes de embarcar para 
Sorrento	e	entrar	no	ônibus	que	nos	levará	a	Pompéia,	onde	terá	
início nossa viagem de volta Roma, com chegada prevista às 21 
horas. Fim dos serviços.

Nota: 
- A excursão para Capri só se realiza se as condições do mar permitirem o 

embarque no porto de Nápoles. Caso contrário, substitui-se por uma visita à 
Costa Malfitana. Sem direito a reembolso.

Subiremos a bordo de barcos motorizados para fazer a visita à 
Gruta Azul (se as condições climáticas e marítimas forem favorá-
veis). Tour panorâmico pela ilha, incluindo as cidades de Capri e 
Anacapri. Almoço e tempo livre. Embarcaremos novamente para 
Sorrento. Jantar e hospedagem.

3º Dia SOrrENTO-POMPEia-rOMa
Café da manhã. Dia livre para descobrir Sorrento e seus arre-
dores. Na parte da tarde, por volta das 15h30min, traslado para 
Pompeia, onde terá início nossa viagem de volta para Roma, com 
chegada prevista às 21 horas. Fim dos serviços.

Nota: 
- A excursão para Capri só se realiza se as condições do mar permitirem o 

embarque no porto de Nápoles. Caso contrário, substitui-se por uma visita à 
Costa Malfitana. Sem direito a reembolso.

Noites: Sorrento 1.

Com Pompeia
Noites: Sorrento 2.

C-927 C-937

Hotéis previstos Hotéis previstos

Em quarto duplo ................. 420 $

Supl. quarto single .............. 65 $

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ................. 545 $

Supl. quarto single .............. 115 $

Preços por pessoa USD

Limoncello
2 dias desde  420 $

Dolce vita
3 dias desde  545 $

Cidade Hotel Cat.

Sorrento Vesuvio P

Cidade Hotel Cat.

Sorrento Vesuvio P
Incluindo

•	Transporte	com	guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	em	Pompeia	com	entradas	às	escavações.
•	Visita	com	guia	em	Capri,	incluindo	a	Gruta	Azul.
•	Sistema	de	áudio.
•	1	café	da	manhã.
•	2	almoços	e	1	jantar.

Incluindo

•	Transporte	com	guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	em	Pompeia	com	entradas	às	escavações.
•	Visita	com	guia	em	Capri,	incluindo	a	Gruta	Azul.
•	Sistema	de	áudio.
•	Café	da	manhã	diário.
•	2	almoços	e	2	jantares.

Datas de saída: Diárias (de Abril a Outubro). Datas de saída: Diárias (de Abril a Outubro).
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1º Dia (Sábado) PaLErMO
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Drink de boas- vindas. 
Jantar em restaurante típico. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) PaLErMO-ÉriCE-SELiNUNTE-aGriGENTO
Café da manhã. Saída para Érice, cidade medieval que surge 
em uma colina a 800 metros sobre o mar, com vista panorâmica 
da cidade de Trapani. Continuação para Selinunte, onde você vai 
poder saborear os produtos típicos locais de uma casa rural, tais 
como pão preto, vinho e azeite. Visita à Acrópole, o maior parque 
arqueológico do Mediterrâneo. Continuação para Agrigento “a 
cidade mais bela dos mortais”. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) aGriGENTO-PiaZZa arMEriNa-raGUSa
Após o café da manhã, visita ao “Vale dei Templi”, com os tem-
plos	de	Concórdia,	Hércules	e	Juno,	que	representam	os	melhores	
exemplos da civilização grega na Sicília. Continuação para Piazza 
Armerina. Almoço. Na parte da tarde, visita a Villa Romana del 
Casale, que, graças a seus 3500 metros quadrados de mosaicos, 
foi declarada Patrimônio da Humanidade. Continuação para 
Ragusa. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Terça) raGUSa-SiraCUSa-rEGiÃO TaOrMiNa
Após o café da manhã, visita a Ragusa, especialmente à cidade 
antiga de Ragusa “Ibla”, um labirinto de ruas medievais, palácios 
barrocos, e que faz parte do Patrimônio da Humanidade deno-
minado “Cidades do Barroco Tardio do Val di Noto”. Faremos a 
degustação de produtos na Praça do Domo. Saída para Siracusa. 
Tempo livre. Na parte da tarde visita à ilha de Ortígia, centro his-
tórico da cidade e tesouro da arte barroca, onde se pode admirar 
o Templo de Minerva, transformado em catedral cristã; a Fontana 
Aretusa e o Templo de Apolo. Seguiremos para o sítio arqueo-
lógico, “Neapolis”, com seu majestoso Teatro Grego, a Latomia 
do Paraíso e a Orelha de Dionísio. Continuação para a região de 
Taormina. Jantar e hospedagem. 

1º Dia (Terça) CaTaNia-rEGiÃO TaOrMiNa
Chegada a Catania. Traslado ao hotel para  a região de Taormina/
Giardini Naxos. Jantar e hospedagem. 

2º Dia (Quarta) rEGiÃO TaOrMiNa-MONTE ETNa- 
rEGiÃO TaOrMiNa
Após o café da manhã, se as condições permitirem, excursão ao 
Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Ao atingir 1800 
metros de altitude, poderemos admirar o magnífico panorama sobre 
toda a ilha antes de chegar aos espetaculares “Monti Silvestri”, 
pequenas	crateras.	Continuação	para	Taormina,	a	pérola	do	turismo	
da Sicília. Tempo livre para visitar o Teatro Grego e passear por suas 
típicas ruelas. Jantar e hospedagem na região de Taormina. 

3º Dia (Quinta) rEGiÃO TaOrMiNa-MESSiNa-CEFaLÙ-
PaLErMO
Café da manhã. Saída para Messina, visita panorâmica pela 
cidade, incluindo a vista sobre o estreito que separa a Sicília do 
continente. Continuação para Cefalù, antigo assentamento grego. 
Almoço. Na parte da tarde, visita à Catedral de estilo árabe-nor-
mando e ao Banheiro Público Medieval. Tempo livre. Saída para 
Palermo. Hospedagem.

4º Dia (Sexta) PaLErMO-MONrEaLE-PaLErMO
Café da manhã. Manhã livre para realizar uma visita opcional 
ao Monte Pellegrino. Almoço. À tarde, saída para Monreale para 
visitar sua Catedral, considerada como a oitava maravilha do 
mundo, e o Claustro Beneditino. Faremos um tour panorâmico pela 
cidade de Palermo e veremos a Catedral, a igreja da Martorana…  
Hospedagem.

5º Dia (Sábado) PaLErMO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e fim dos serviços.

5º Dia (Quarta) rEGiÃO TaOrMiNa
Café da manhã. Traslado ao aeroporto  da Catania. Fim dos 
serviços.

Notas: 
- O itinerário pode ser modificado ou invertido, mas todas as visitas e excursões 

mencionadas são garantidas.
- Durante os meses de julho e agosto, os clientes poderão ser acomodados em 

Acireale, em vez da região Taormina. 
- Os ingressos para os monumentos não estão incluídos. 
- Alguns locais cobram taxas locais que devem ser pagas diretamente no hotel..

Notas: 
- O itinerário pode ser modificado ou invertido, mas todas as visitas e excursões 

mencionadas são garantidas.
- Durante os meses de julho e agosto, os clientes poderão ser acomodados em 

Acireale, em vez da região Taormina. 
- Os ingressos para os monumentos não estão incluídos. 
- Alguns locais cobram taxas locais que devem ser pagas diretamente no hotel.

Noites: Palermo 1. Agrigento 1. Ragusa 1. Região Taormina 1. Noites: Região Taormina 2. Palermo 2.

C-956 C-952

Hotéis previstos Hotéis previstos

Em quarto duplo ........................... 860 $
Supl. quarto single ........................ 255 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo ........................... 860 $
Supl. quarto single ........................ 255 $

Preços por pessoa USD

Cores da Sicília Ocidental
5 dias desde  860 $

Cores da Sicília Oriental
5 dias   desde  860 $

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Palermo,	saída/Catania.
•Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Drink	de	boas-vindas.
•	Visitas	segundo	programa.
•	Café	da	manhã	diário.
•	2	almoços	e	4	jantares.
•	Degustação	de	produtos	típicos	(vinho,	azeite,	

queijo).
•	Seguro	turístico.

Datas de saída: Sábados

Cidade Hotel Cat.
Palermo Cristal Palace P
Agrigento Della Valle P
Ragusa Mediterraneo Palace P
Região Taormina / Caesar Palace/ P
Giardini Naxos/ Olimpo/ P
Letojanni Le Terrazze P

Cidade Hotel Cat.
Região Taormina / Caesar Palace / P

Giardini Naxos / Olimpo / P

Letojanni La Terrazze P

Palermo Cristal Palace P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Catania,	saída/Palermo.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Visitas	según	programa.
•	Café	da	manhã	diário.
•	2 almoços e 2 jantares.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída: Terças-Feiras

Abril 8 22

Maio 6 13 20

Junho 3 10 24  

Julho 8 15   

Agosto 12    

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7 14   

Abril 11 25

Maio 9 16 23

Junho 6 13 27  

Julho 11 18   

Agosto 15    

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 17   
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1º Dia (Sábado) PaLErMO
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Jantar em restaurante típico. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) PaLErMO-ÉriCE-SELiNUNTE-aGriGENTO
Café da manhã. Saída para Érice, cidade medieval que surge em uma colina a 800 metros 
sobre o mar, com vista panorâmica da cidade de Trapani. Continuação para Selinunte, 
onde você vai poder saborear os produtos típicos locais de uma casa rural, tais como pão 
preto, vinho e azeite. Visita à Acrópole, o maior parque arqueológico do Mediterrâneo. 
Continuação para Agrigento “a cidade mais bela dos mortais”. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) aGriGENTO-PiaZZa arMEriNa-raGUSa
Após o café da manhã,	visita	ao	“Vale	dei	Templi”,	com	os	templos	de	Concórdia,	Hércules	
e Juno, que representam os melhores exemplos da civilização grega na Sicília. Continuação 
para Piazza Armerina. Almoço. Na parte da tarde, visita a Villa Romana del Casale, 
que, graças a seus 3500 metros quadrados de mosaicos, foi declarada Patrimônio da 
Humanidade. Continuação para Ragusa. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Terça) raGUSa-SiraCUSa-rEGiÃO TaOrMiNa
Após o café da manhã, visita a Ragusa, especialmente à cidade antiga de Ragusa “Ibla”, 
um labirinto de ruas medievais, palácios barrocos, e que faz parte do Patrimônio da 
Humanidade denominado “Cidades do Barroco Tardio do Val di Noto”. Faremos a degus-
tação de produtos na Praça do Domo. Saída para Siracusa. Tempo livre. Na parte da tarde 
visita à ilha de Ortígia, centro histórico da cidade e tesouro da arte barroca, onde se pode 
admirar o Templo de Minerva, transformado em catedral cristã; a Fontana Aretusa e o 
Templo de Apolo. Seguiremos para o sítio arqueológico, “Neapolis”, com seu majestoso 
Teatro Grego, a Latomia do Paraíso e a Orelha de Dionísio. Continuação para a região de 
Taormina. Jantar e hospedagem. 

5º Dia (Quarta) rEGiÃO TaOrMiNa-MONTE ETNa-TaOrMiNa-rEGiÃO TaOrMiNa
Após o café da manhã, se as condições permitirem, excursão ao Monte Etna, o vulcão 
ativo mais alto da Europa. Ao atingir 1800 metros de altitude, poderemos admirar o mag-
nífico panorama sobre toda a ilha antes de chegar aos espetaculares “Monti Silvestri”, 
pequenas	crateras.	Continuação	para	Taormina,	a	pérola	do	turismo	da	Sicília.	Tempo	livre	
para visitar o Teatro Grego e passear por suas típicas ruelas. Jantar e hospedagem na 
região de Taormina. 

6º Dia (Quinta) rEGiÃO TaOrMiNa-MESSiNa-CEFaLÙ-PaLErMO
Café da manhã. Saída para Messina, visita panorâmica pela cidade, incluindo a vista sobre 
o estreito que separa a Sicília do continente. Continuação para Cefalù, antigo assentamen-
to grego. Almoço. Na parte da tarde, visita à Catedral de estilo árabe-normando e ao 
Banheiro Público Medieval. Tempo livre. Saída para Palermo. Hospedagem.

7º Dia (Sexta) PaLErMO-MONrEaLE-PaLErMO
Café da manhã. Manhã livre para realizar uma visita opcional ao Monte Pellegrino. 
Almoço. À tarde, saída para Monreale para visitar sua Catedral, considerada como a oitava 
maravilha do mundo, e o Claustro Beneditino. Faremos um tour panorâmico pela cidade de 
Palermo e veremos a Catedral, a igreja da Martorana…  Hospedagem.

8º Dia (Sábado) PaLErMO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e fim dos serviços.

Notas: 
- O itinerário pode ser modificado ou invertido, mas todas as visitas e excursões mencionadas são garantidas.
- Durante os meses de julho e agosto, os clientes poderão ser acomodados em Acireale, em vez da região 

Taormina. 
- Os ingressos para os monumentos não estão incluídos. 
- Alguns locais cobram taxas locais que devem ser pagas diretamente no hotel.

Cores da Sicília

Cidade Hotel Cat.
Palermo Cristal Palace P

Agrigento Della Valle P

Ragusa Mediterraneo Palace P

Região Taormina / Caesar Palace P

Giardini Naxos / Olimpo / P

Letojanni Le Terrazze P

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Palermo.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.	
•	Drink	de	boas-vindas.
•	Café	da	manhã	diário.
•	4	almoços,	5	jantares.
•	Degustação	de	produtos	típicos	(pão	preto, 

vinho, azeite, queijo).
•	Kit	fones	de	ouvido.
•	Visitas	de	acordo	com	o	programa.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída: Sábados Hotéis previstos

8 dias     desde  1.125 $

C-986

Noites: Palermo 3. Agrigento 1. Ragusa 1. Região Taormina 2.

Dando uma volta na ilha

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 1.125 $

Supl. quarto single ................................. 310 $

Abril 8 22

Maio 6 13 20

Junho 3 10 24  

Julho 8 15   

Agosto 12    

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7 14   
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San Giovanni 
Rotondo

Roma

Pietrelcina

Lanciano

242

1º Dia (Domingo) rOMa 
Chegada a Roma. Traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do tempo livre.

2º Dia (Segunda) rOMa-PiETrELCiNa-SaN GiOVaNNi rOTONDO (430 kms) 
Café da manhã. Partida às 8 horas para San Giovanni Rotondo, localizado na encantadora 
região de Puglia, cujo litoral se estende das areias de Torre dell’Orso e Porto Cesareo, às 
rochas de Otranto, Santa Maria di Leuca e San Giovanni Rotondo. Durante o passeio, vamos 
parar na bonita comuna de Pietrelcina, localizada na província de Benevento, na região da 
Campânia, no sul da Itália. Local de nascimento de São Pio de Pietrelcina (Padre Pio), que 
nasceu em uma pequena casa desta antiga comuna, em 1887. Continuação para San 
Giovanni Rotondo. Hospedagem. 

3º Dia (Terça) SaN GiOVaNNi rOTONDO-MONTE 
SaNT’aNGELO-SaN GiOVaNNi rOTONDO 
Café da manhã. Visita à cidade, um dos símbolos do cris-
tianismo, da caridade e do amor ao próximo. Visitaremos 
o Santuário do Padre Pio, herdeiro espiritual de São 
Francisco de Assis. Padre Pio foi o primeiro sacerdote 
a ter em seu corpo chagas semelhantes às da crucifi-
cação (Estigma), enviado ao convento de San Giovanni 
Rotondo, em 4 de setembro de 1916. Suas iniciativas 
atuaram em duas direções: uma na vertical, voltada 
para Deus, com o estabelecimento dos “Grupos de 
oração”; e outra na horizontal, voltada para os irmãos, 
com a construção de um moderno hospital: a “Casa Alívio 
do sofrimento”. Visitaremos o antigo mosteiro com o apo-
sento onde viveu o Padre Pio, com suas roupas e artigos de 
uso diário; a antiga Igreja de “Santa Maria delle Grazie”, onde 
ele celebrou a missa todos os dias. O túmulo está localizado na nova 

igreja, onde milhões de peregrinos afluem. À tarde, visitaremos o Monte Sant’Angelo, com 
o místico Santuário de São Miguel Arcanjo. Sua história está relacionada com a aparição do 
arcanjo São Miguel na gruta, em 8 de maio de 490, e as sucessivas aparições (492 e 493) 
que fizeram deste local um lugar de devoção e meta peregrinação. Seguiremos para sua 
bela	basílica,	a	rota	franciscana,	também	chamada	Via	Sacra	dos	Lombardos,	o	Campanário	
e outros pontos de interesse peregrino. Retorno a San Giovanni Rotonto. Hospedagem. 

4º Dia (Quarta) SaN GiOVaNNi rOTONDO-LaNCiaNO-aSSiS (450 kms) 
Café da manhã. Saída para Lanciano para visitar o Santuário do Milagre Eucarístico. 

Lanciano	 é	 uma	 pequena	 cidade	medieval,	 onde	 se	 encontra,	 há	 mais	 de	 12	
séculos,	o	primeiro	e	o	maior	dos	milagres	eucarísticos,	que	poderemos	

conhecer ao visitar a Igreja de São Francisco. Continuação para 
Loreto, onde fica a Santa Casa, localizada no centro da Grande 

Basílica, e que se tornou um grande centro de peregrinação. 
É	 a	 mesma	 casa	 de	 Nazaré	 que	 foi	 visitada	 pelo	 arcanjo	

Gabriel na Anunciação à Virgem Maria, o local onde o 
“Verbo se fez Carne e habitou entre nós”. Chegada a 
Assis, a cidade de São Francisco. Passando pela me-
dieval Porta Nova, seguiremos para a Igreja de Santa 
Clara, a Igreja Nova, onde se encontram as ruínas da 
casa	 de	 São	 Francisco	 e	 a	 Praça	 da	 Cidade,	 onde	 é	
possível admirar os dois edifícios municipais e o templo 

de Minerva. Vamos continuar com uma visita à Basílica 
de São Francisco de Assis, de estilo gótico, reconstruída 

após o terremoto de 1997 que danificou parte da basílica 
superior	e	também	os	afrescos	de	cerca	de	130	metros.	Em	

uma pequena cripta sob o altar principal, encontram-se os restos 
mortais do Santo. Hospedagem.

Santuários Italianos

Cidade Hotel Cat.

Roma Barceló Mantegna P
Ergife P

San Giovanni Gaggiano TS
Vallerossa TS

Assis Windsor Savoia TS

Incluindo

•	Traslados	Chegada/Saída	Roma.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Visitas	indicadas	no	programa.
•	Visita	com	guia	local	em	Roma	e	Assis.
•	Taxas	Municipais.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

6 dias     desde  880 $

C-90067

Noites: Roma 2. San Giovanni 2. Assis 1. 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo .................................... 880 $

Supl. quarto single ................................. 340 $

Nota: 
-	 Não	 é	 permitido	 entrar	 nas	 igrejas,	 mosteiros,	 santuários	 e	 basílicas	 com	 shorts,	 

bermudas, saias curtas e/ou ombros descobertos.

5º Dia (Quinta) aSSiS-CÁSSia-rOMa (250 kms) 
Café da manhã.	Saída	para	Cássia	(Cascia	em	italiano),	complexo	religioso	no	qual	é	vene-
rada Santa Rita e onde a santa viveu durante mais de quarenta anos sua experiência da vida 
monástica,	até	sua	morte.	O	complexo,	construído	no	século	XIII,	foi	originalmente	dedicado	
a	Santa	Maria	Madalena	e	ampliado	no	século	XVIII	para	ser	a	casa	das	Irmãs	da	Comunidade	
Agostiniana. No mosteiro você pode ver alguns lugares básicos da vida de Santa Rita: o 
claustro	com	o	poço;	o	antigo	coro,	que	ainda	contém	afrescos	do	século	XVI	e	pinturas	dos	
séculos	XVII	e	XVIII;	o	oratório,	onde	Santa	Rita	recebeu	os	estigmas;	as	células;	o	dormi-
tório da santa e outros aposentos contendo objetos que a ela pertenceram, como um anel 
de casamento e várias urnas. O jardim de rosas, recriado para recordar o milagre da rosa e 
dos figos. Chegada a Roma, a cidade Eterna. Visita panorâmica para conhecer sua incrível 
história, suas ruas e a vida cotidiana; o Coliseu, a Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e outros 
monumentos que marcaram a história da humanidade. Hospedagem.

6º Dia (Sexta) rOMa 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Novo

Abril 9 23    

Maio 7 21   

Junho 4 11 18 25  

Julho 2 9 16 23  

Agosto 6 13 20 27

Setembro 3 10 17 24  

Outubro 1 8 15 22  
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1º Dia rOMa
Chegada a Roma. Traslado ao hotel. Hospedagem. 
Restante do dia livre.

2º Dia rOMa
Café da manhã. Visita à Cidade Eterna pela manhã, 
durante a qual você vai poder viver e sentir esta bela ci-
dade	através	de	suas	pequenas	ruas,	e	descobrir	alguns	
dos lugares mais famosos do mundo, como o Panteão, 
com a sua impressionante cúpula de concreto e seu 
“Oculus” (abertura no topo do domo), a Piazza Navona, a 
Fontana di Trevi e a Escadaria Espanhola. Parada na Piazza 
Colonna, onde verá a coluna erigida por Marcus Aurelius, 
que os romanos consideram o centro da cidade de Roma. 
Em Campo di Fiori você vai ter uma ideia do animado ambiente 
que existe em uma das praças mais famosas e tradicionais de Roma. 
Finalmente, bem perto de lá, você vai admirar a Fontana dei Quattro Fiumi 
(Fonte dos Quatro Rios), esculpida por Bernini, que se eleva majestosamente no 
centro da Piazza Navona. Restante do dia livre para desfrutar um pouco mais da cidade, fazer 
compras, saborear uma refeição típica, passear por suas ruas e belas pontes. Hospedagem. 

3º Dia rOMa-FLOrENÇa (trem)
Café da manhã. Traslado privado à estação ferroviária com destino a Florença, a capital 
do Renascimento. Aproveite esta viagem contemplando as belas paisagens da Toscana. 
Chegada a Florença e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre para fazer 
compras, desfrutar de sua gastronomia, passear, etc.

4º Dia FLOrENÇa-VENEZa (trem)
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica durante a qual vamos conhecer a his-

tória e os monumentos de Florença. Visitaremos o bairro de 
São Lourenço e vamos aprender a história da poderosa 
família	Medici,	que	governou	a	cidade	durante	a	época	do	
Renascimento.	Veremos	as	famosas	capelas	dos	Médici,	
a Basílica de São Lourenço e o exterior do Duomo. 
Terminaremos explorando o bairro medieval da cidade, 
a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Na parte da 
tarde traslado à estação ferroviária com destino a 
Veneza, a bela cidade dos canais. Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre para 

fazer compras, passear nesta linda cidade, etc. 

5º Dia VENEZa
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 

panorâmica pela cidade para descobrir algumas das mais 
emblemáticas atrações de Veneza: Basílica de São Marcos, Praça 

de São Marcos, Palácio Ducal, Ponte Rialto, bem como o Teatro la 
Fenice, Scala del Bovolo. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO. Restante do dia livre durante o qual poderemos fazer 
uma excursão opcional, como dar um passeio de gôndola ou fazer uma visita noturna. 

6º Dia VENEZa-rOMa (trem)
Café da manhã (Passageiros	que	realizam	o	tour	6	dias	ROMA-VENEZA,	traslado	ao	ae-
roporto e fim dos serviços). Traslado à estação ferroviária com destino a Roma. Durante 
o trajeto, você pode desfrutar da bela paisagem da região de Vêneto. Chegada a Roma e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do tempo livre. 

7º Dia rOMa
Café da manhã. No horário indicado traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Itália de trem 

Cidade Hotel Cat.
Roma Windrose TS

Madison TS
Universo P
Mediterráneo P

Florença Bonciani TS
Executive P
Ambasciatori P

Veneza Belle Arti TS
Carlton Gran Canal P 

Incluindo

•	Traslado	Chegada/Saída	Roma.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Traslados:	Hotel/Estação/Hotel.
•	Bilhetes	de	trem:	Roma/Florença	/Veneza	/Roma, 

segunda classe.
•	Visitas	panorâmicas	em	tour	regular:	Roma,	Florença	e	

Veneza.
•	Seguro	turístico.
•	Taxas	municipais.

Datas de saída garantidas: Diárias (de 15 de Março a 10 de Novembro). Hotéis previstos

7 dias     desde  1.490 $
C-9717

Noites: Roma 3. Florença 1. Veneza 2. 

Novo

Preços por pessoa USD (Mínimo 2 pessoas)

Roma-Roma
7 dias

Roma-Veneza
6 dias

De 15/Março a 30/Junho e
De 1/Setembro a 10/Novembro

Turista Sup. Primeira Turista Sup. Primeira

Em quarto duplo ............................. 1.575 $ 1.725 $ 1.235 $ 1.355 $
Supl. quarto single .......................... 610 $ 710 $ 510 $ 595 $

De 1/Julho a 31/Agosto 
Em quarto duplo ............................. 1.490 $ 1.610 $ 1.150 $ 1.235 $
Supl. quarto single .......................... 610 $ 710 $ 510 $ 595 $
Nota: 
-	 Aos	sábados	não	é	possível	visitar	o	Panteão	porque	são	celebradas	missas	em	seu	interior.
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1º Dia (Sábado) MiLÃO 
Chegada ao aeroporto de Milão. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) MiLÃO-aNGEra-rEGiÃO DE VarESE 
Café da manhã. Na parte da manhã, visita a Milão, capital da região da Lombardia. 
Daremos um passeio em seu centro histórico, com o castelo Sforzesco, a Praça do Duomo, 
as Galeria Vittorio Emanuele, o Scala e passeio pelo bairro das lojas dos estilistas mais 
renomados. Tempo livre e almoço. Em seguida, saída para Angera para visitar a 
Rocca Borromea di Angera, um edifício fortificado situado na margem 
sul do Lago Maggiore, um dos castelos mais bem preservados da 
Lombardia. Jantar e hospedagem na região de Varese. 

3º Dia (Segunda) rEGiÃO DE VarESE-LUGaNO-
rEGiÃO DE VarESE
Café da manhã. Saída para Lugano e visita a esta 
cidade situada às margens do Lago Ceresio, uma das 
maiores da região do Ticino, com seus parques e flo-
res, rodeada por diversas montanhas. Visita à igreja 
de Santa Maria degli Angeli e passeio pela elegante 
Via Nassa. Almoço e tempo livre. Retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem na região de Varese. 

4º Dia (Terça) rEGiÃO DE VarESE-LaGO MaGGiOrE-
iLHaS BOrrOMEU-rEGiÃO DE VarESE
Café da manhã. Pela manhã embarcamos para chegar a Isola 

Bella e visitar o palácio da família Borromeu, com seus espetaculares aposentos, lumi-
nárias	e	 jardins.	Continuaremos	ela	 Isola	dei	Pescatori,	que	é	a	única	habitada.	Almoço. 
Na parte da tarde nos trasladamos a Isola Madre, onde daremos um passeio em seus 
magníficos jardins e visitaremos o Palácio. Tempo livre em Stresa, situada às margens 
do lago, um dos destinos turísticos por excelência por suas magníficas paisagens: Lago 
Maggiore, elegantes edifícios e as ilhas Borromeu. Retorno ao hotel. Jantar e hospeda-
gem na região de Varese. 

5º Dia (Quarta) rEGiÃO DE VarESE-LaGO DE COMO-rEGiÃO DE 
VarESE

Café da manhã. Pela manhã, saída para Como, cidade com gran-
de conteúdo histórico e artístico. Durante a visita veremos 

entre outros: o Duomo, dominado por duas estátuas renas-
centistas de Comaschi, o interior de arquitetura gótica 

revela uma notável decoração renascentista. Almoço. 
Na	parte	da	tarde,	subida	de	teleférico	até	Brunate,	um	
ponto panorâmico onde poderemos admirar o lago de 
Como das alturas. Retorno à região de Varese. Jantar 
e hospedagem. 

6º Dia (Quinta) rEGiÃO DE VarESE-ViLLa TaraNTO-
LaGO D’OrTa-rEGiÃO DE VarESE

Café da manhã e saída para Verbania, onde visitaremos 
a Villa Taranto, belo jardim botânico de 16 hectares, onde 

podemos encontrar todo o tipo de plantas e árvores do mundo. 

Descubra os grandes lagos italianos

Cidade Hotel Cat.

Milão LH Milan City Centre P
LH Milan Central Station P

Região dos Lagos Gran Hotel Varese P
Villa Porro Pirelli P

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Milão.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	6	almoços	e	6	jantares.
•	Visitas	conforme	o	programa.
•	Visitas	com	guia	local	em	Milão,	Sirmione,	

Lugano e Como.
•	Entradas.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

8 dias     desde  1.585 $
C-900086

Noites: Milão 2. Região dos Lagos 5. 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo .................................... 1.585 $

Supl. quarto single ................................. 390 $

Notas: 
-	 Durante	 congressos	 e	 eventos	 especiais,	 nos	 reservamos	 o	 direito	 de	 oferecer	 hotéis	

alternativos 3*/4* nas cidades indicadas ou em seus arredores. 
- Este programa pode ser feito na ordem inversa. 
- O itinerário pode ser alterado, mas o conteúdo e as visitas serão sempre respeitados.
- As entradas em: Angera: Rocca Borromea. Ilhas Borromeu: travessia de barco.  

Isola: Bella-Isola dei Pescatori-Isola Madre. Lago de Garda: passeio de barco. 
Lugano: Igreja de Santa Maria degli Angeli. Verbania: Villa Taranto. 
Como:	teleférico	Como-Brunate.

Continuação para o Lago d’Orta, o mais ocidental dos lagos alpinos italianos, separado 
do Lago Maggiore pelo Monte Mottarone de 1.491 metros. Almoço. Na parte da tarde, 
passeio em Orta San Giulio. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem na região de Varese. 

7º Dia (Sexta) rEGiÃO DE VarESE-LaGO DE GarDa-MiLÃO
Café da manhã e saída para Desenzano, onde passearemos pela Piazza Malvezzi, centro 
antigo, e veremos a obra de Giambattista Tiepolo a “Última Ceia”. Almoço. Passeio de bar-
co	até	Sirmione,	visita	a	esta	encantadora	cidade	localizada	em	uma	península	no	Lago	de	
Garda, o maior dos lagos italianos, onde se destaca o Castelo da família Scala. Continuação 
para Milão. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Sábado) MiLÃO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Novo

Abril 8    

Junho 17 24  

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9 16  
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1º Dia (Domingo) MiLÃO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Tempo livre.
Hospedagem.

2º Dia (Segunda) MiLÃO-SirMiONE- VErONa-VENEZa 
Café da manhã. Saída para Sirmione, onde embarcaremos para navegar pelas águas do 
Lago de Garda e vermos belas atrações, como a Vila de Maria Callas, as Grutas de Catullo. 
Saída para Verona, cidade de Romeu e Julieta, onde teremos tempo livre. Continuação para 
Veneza. Hospedagem.

3º Dia (Terça) VENEZa
Café da manhã. Embarque para chegar à Praça São Marcos. Visita panorâmica durante 
a qual veremos mais detidamente o Sestiere San Marco, onde se encontra a Basílica, a 
Torre dell’Orologio, o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre. Traslado ao hotel 
e hospedagem.

4º Dia (Quarta) VENEZa-PÁDUa- FErrara-FLOrENÇa 
Café da manhã. Saída para Pádua. Tempo livre para visitar a Basílica de Santo Antônio 
com o Túmulo do Santo. Continuação para Ferrara, cidade medieval a “mais antiga cidade 
moderna do mundo”, graças a seu traçado urbanístico”. Tempo livre. Prosseguiremos 
para Florença, berço de grandes artistas, como Dante, Petrarca e Donatello. Tempo livre. 
Hospedagem.

5º Dia (Quinta) FLOrENÇa
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica pela cidade: Catedral, Torre de 
Giotto,	Batistério	com	a	famosa	Porta	do	Paraíso	e	o	Duomo,	com	a	espetacular	cúpula	de	
Brunelleschi. Seguiremos para a Piazza della Signoria, Praça da República e Ponte Vecchio. 
Tarde livre, com possibilidade de realizar excursões opcionais.

6º Dia (Sexta) FLOrENÇa - PErÚGia - aSSiS - rOMa 
Café da manhã. Saída para Perúgia e visita ao centro, com o incrível Duomo. Tempo livre. 
Continuação para Assis, para visitar a Basílica de São Francisco. Prosseguiremos viagem 
para Roma. Hospedagem.

7º Dia (Sábado) rOMa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica, Praça da República, 
Catedral	de	Roma,	Termas	de	Caracala,	Circo	Máximo,	Coliseu,	Fóruns.	Também	passaremos	
pela Praça Veneza, no coração da cidade, Castel Sant’Angelo e exterior da Praça e Basílica 
de São Pedro (dependendo das cerimônias religiosas). Possibilidade de realizar excursão op-
cional aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e à Basílica de São Pedro. Tarde livre. Pela noite 
a ultima hora, realizaremos um traslado ao bairro popular de Trastevere shuttle. Retorno ao 
hotel por conta passageiro.

8º Dia (Domingo) rOMa-SiENa-MiLÃO
Café da manhã (passageiros que realizam o Tour de 8 dias MILÃO-ROMA, traslado ao aero-
porto e fim dos serviços). Saída para Siena. Tempo livre para admirar os deslumbrantes pa-
lácios, a catedral, e a fantástica Piazza del Campo com a Prefeitura, onde se realiza a famosa 
corrida de cavalos “Il Pallio”. Chegada a Milão na parte da tarde. Tempo livre para passear 
pela Piazza del Duomo, onde fica a Catedral, a Galeria Vittorio Emmanuelle II, o Teatro Scala. 
Hospedagem.

9º Dia (Segunda) MiLÃO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Notas: 
- O itinerário pode ser modificado ou invertido, mas garantindo todas as visitas e excursões do programa. 
- Durante a semana de 4-9/Abril, em Milão, a hospedagem será feita no hotel Ripamonti Due.
- A excursão pelo Lago de Garda se realizara somente se as condições metrológicas permitam a navegação em 

lanchas. Caso contrario, se efetuará a visita do vilarejo de Desenzano.

Itália, Arte e Cultura

Cidade Hotel Cat.
Milão The Building Starhotels Business P

Antares Concorde P

Veneza Ambasciatori (Mestre) P

Delfino (Mestre) P

Florença Nil P

Roma Grand Hotel Beverly Hills P

Cicerone P

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída	Milão	em	carro	privado.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Fone	de	ouvido	em	todo	o	trajeto.	
•	Visita	com	guia	local	em	Veneza,	Florença	e	Roma.
•	Passeio	de	lancha	pelo	Lago	de	Garda.	(Se	as	condições	

meteorológicas permitirem).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Traslado	noturno	ao	bairro	do	Trastevere.
•	Traslado	de	lancha	em	Veneza	para	fazer	a	visita	privativa.
(*) inclui traslado de saída em Roma.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

9 dias     desde  930 $

C-9986

Noites: Milão 2. Veneza 2. Florença 2. Roma 2.

Para descobrir todos os cantos da Itália

Preços por pessoa USD

Milão-Milão
9 dias

Milão-Roma
8 dias (*)

Em quarto duplo .................................... 1.065 $ 1.005 $
Supl. quarto single ................................. 480 $ 385 $
Supl. meia pensão ................................. 230 $ (1) 200 $ (2)

2/Julho a 20/Agosto
Em quarto duplo .................................... 955 $ 880 $
Supl. quarto single ................................. 430 $ 335 $
Supl. meia pensão ................................. 230 $ (1) 200 $ (2)

5/Novembro a 18/Março 
Em quarto duplo .................................... 930 $ 840 $
Supl. quarto single ................................. 420 $ 325 $
Supl. meia pensão ................................. 230 $ (1) 200 $ (2)

(1) 8 jantares. (2) 7 jantares. 

Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25  
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2018
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 4 11 18
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1º Dia (Sabado) rOMa 
Chegada a Roma. Traslado ao hotel e tempo livre. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) rOMa-SiENa-MiLÃO 
Café da manhã. Saída a Milão recorrendo um caminho encantador entre vinhedos e olivei-
ras. Realizamos uma parada em Siena, onde poderemos admirar os esplendidos palácios, 
a catedral, e a fantástica Praça do Campo com a prefeitura, onde se realiza a corrida de 
cavalos “Il Palio“. Chegada pela tarde a Milão e tempo livre para visitar a Praça Duomo on-
de se encontram monumentos tais como a Catedral Gótica, a Galeria Vittorio Emmanuelle 
II ou o Teatro La Scala. Hospedagem.

3º Dia (Segunda) MiLÃO-SirMiONE-VErONa-VENEZa
Café da manhã. Saída a Sirmione onde embarcaremos para recorrer às águas do Lago 
de Garda onde se conhecerão pontos de interesse como o Vilarejo de Maria Callas e as 
Cavernas de Catullo. Saída a Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo livre e continua-
mos a Veneza. Hospedagem. 

4º Dia (Terça) VENEZa
Café da manhã. Embarque e chegada a Praça de São Marcos. Visita panorâmica apro-
fundando sobre todo o “Sestriere de São Marco”, onde se situa a famosa praça com os 
monumentos como a Basílica de São Marco e a Torre dol’Orologio. Realizar-se-á uma 
panorâmica do Palácio Ducal e Ponte dos Suspiros. Tempo livre e a hora convenida traslado 
ao hotel. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) VENEZa-PaDOVa-FErrara-FLOrENÇa 
Café da manhã. Saída à capital toscana, parando en Pádova onde visitaremos a Basílica de 
São Antonio de Pádua com a Tumba do Santo. Tempo livre e continuação a Ferrara, cidade 
medieval que ademais viveu um grande florescimento no tempo do Renascimento, e cujo 

traçado urbanístico a converte na “mais antiga cidade moderna do mundo”. Tempo livre. 
Saída a Florença, berço de grandes artistas como Dante, Petrarca e Donatello. A chegada, 
tempo livre. Hospedagem.

6º Dia (Quinta) FLOrENÇa 
Café da manhã. Visita panorâmica do centro histórico com o exterior do complexo da 
Catedral:	a	Torre	de	Giotto,	o	Batistério	com	a	famosa	Porta	ao	Paraíso	e	o	Duomo,	com	a	
espetacular cúpula de Brumelleschi. Continuaremos a Praça da Signoría, que foi o coração 
político da Florença dos Medici. Desfrutaremos das mais proponentes ruas e praças, a 
Praça da República e a Ponte Velha. Tarde livre. Hospedagem.

7º Dia (Sexta) FLOrENÇa-PErUGia-aSiS-rOMa 
Café da manhã. Saída a Perugia e visita ao centro com o incrível Duomo. Tempo livre para 
recorrer algumas de suas ruas escavadas em pedra ou poderemos deleitar-nos com um de 
seus típicos chocolates. A continuação partiremos para chegar a Assis e conhecer a Basílica 
de São Francisco e o encanto do vilarejo. Saída a Roma. Hospedagem.

8º Dia (Sabado) rOMa
Café da manhã. Pela manhã realizamos uma visita panorâmica da cidade, Praça da 
República, a Catedral de Roma, a Roma Arqueológica com as Termas de Caracalla, o Circo 
Máximo,	o	Coliseu	e	os	Foros.	Passaremos	também	pela	Praça	Veneza,	centro	neurálgico	
da cidade, o Castelo de São Ângelo e o exterior da Praça e Basílica de São Pedro (depen-
dendo das cerimônias religiosas). A continuação, possibilidade de realizar uma excursão 
opcional com as visitas dos interiores dos Museus Vaticanos, Capela Sistina e a Basílica de 
São Pedro. Pela tarde a última hora realizará um traslado ao Bairro popular de Trastevere. 
Volta ao hotel por conta do passageiro. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) rOMa 
Café da manhã. A hora indicada traslado ao aeroporto. Fim dos servicios.

Notas: 
- O itinerário pode ser modificado ou invertido, mas garantindo todas as visitas e excursões do programa.
- A excursão pelo Lago de Garda se realizará somente se as condições metereológicas permitam a navegação em 

lanchas. Caso contrario, se efectuará a visita do vilarejo de Desenzano. 
- Durante a semana do 4 ao 9/Abril, em Milão o alojamento será no Hotel Ripamonti Due.

Caminho dos Imperadores

Cidade Hotel Cat.
Roma Grand Hotel Beverly Hills P

Cicerone P

Milão The Building Starhotels Business P

Antares Concorde P

Veneza Ambasciatori (Mestre) P

Delfino (Mestre) P

Florença Nil P

Incluindo

•	Traslado	chegada/saída	Roma	em	carro	privado.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Fone	de	ouvido	em	todo	o	trajeto.
•	Visitas	com	guia	local	em	Veneza,	Florença	e	Roma.
•	Passeio	em	lancha	privada	pelo	Lago	de	Garda.
•	Traslado	em	lancha	em	Veneza	para	realizar	a	visita	privada.
•	Traslado	noturno	ao	Bairro	do	Trastevere.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Sábados Hotéis previstos

9 dias     desde  870 $

C-9905

Noites: Roma 3. Milão 1. Veneza 2. Florença 2.

Bem-vindos a Itália

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 1.070 $

Supl. quarto single ................................. 400 $

Supl. meia pensão ................................. 235 $

1/Julho a 26/Agosto
Em quarto duplo .................................... 910 $

Supl. quarto single ................................. 330 $

Supl. meia pensão ................................. 235 $

4/Novembro a 17/Março 
Em quarto duplo .................................... 870 $

Supl. quarto single ................................. 320 $

Supl. meia pensão ................................. 235 $

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25  
Dezembro 2 9 16 23 30
2018
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 3 10 17
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1º Dia MaLTa 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. 

2º Dia VaLETTa 
Café da manhã. Dia dedicado a visitar Valleta, a capital de Malta. A fundação da capital da 
ilha remonta a 1566 na sequência da decisão do Grão-mestre da Ordem de Malta. O Centro 
Histórico	é	um	conjunto	de	arquitetura	militarista	do	período	barroco.	Descobriremos	os	
jardins de Upper Barracca, o Palácio do Grão-Mestre e a Catedral de São 
João,	a	antiga	 igreja	da	Ordem,	que	 foi	construída	no	século	XVI	e	é	
uma obra-prima da arte barroca com suas lápides de marchetaria. 
Almoço. Na parte da tarde, show audiovisual ‘’The Malta 
Experience’’ que mostra os 7000 anos da excepcional histó-
ria da ilha. Jantar e hospedagem. 

3º Dia MDiNa-raBaT-MOSTa 
Café da manhã. Saída para Mdina, o coração da ilha. 
Visita à “Cidade do Silêncio”, um dos conjuntos mais 
impressionantes da arquitetura da ilha. A antiga ca-
pital, cidade histórica e cidade de museus, localizada 
em	uma	colina	rochosa,	é	formada	por	ruas	ladeadas	
de edifícios patrícios, igrejas barrocas, conventos e 
palácios. Tempo livre. Continuação para Rabat e visita 
ao museu Wignacourt, edifício barroco, que era anti-
gamente a Faculdade dos Capelães da Ordem de Malta. 
Esta escola foi construída por decisão do grão-mestre 
Alof de Wignacourt. Na parte subterrânea do museu estão 
as Catacumbas de São Paulo, que vivia neste edifício durante 
sua estadia em Malta. Continuação para o centro de artesanato de 
Ta’Qali, para ver os diferentes objetos (rendas, tecelagem, peças artesanais 

de	vidro,	prata).	Um	dos	momentos	mais	interessantes	é	a	parada	no	“Bristow	Potteries”,	
onde os oleiros revelam seus segredos. Almoço. Vamos continuar com a visita à igreja de 
Mosta, dominada pela cúpula da igreja neoclássica de Santa Maria. Concluímos com uma 
visita aos jardins botânicos de Santo Antão. Jantar e hospedagem. 

4º Dia iLHa DE GOZO 
Café da manhã. Saída de ônibus para a doca de Cirkewwa, no ponto mais ocidental da ilha. 
Após uma travessia de 25 minutos, desembarque em Mgarr, o principal porto do Gozo. Em 

mar	aberto,	pode-se	ver	Comino,	outra	ilha	do	arquipélago	de	Malta,	onde	vi-
vem apenas cerca de 30 pessoas. Na chegada, continuação para Dwejra 

Bey, impressionante cenário natural que inclui a “Fungus Rock”, 
uma enorme rocha cilíndrica situada na entrada da baía, um mar 

epicontinental (Inland Sea) que se une ao mar aberto por meio 
de uma abertura natural e a famosa Janela Azure (Tieqa), 

um arco formado pela erosão. Seguimos para a Rabat 
para visitar a cidade. O ponto forte da visita a Rabat 
é	a	montagem	audiovisual	“Gozo	360°”	feita	em	telão,	
que destaca os momentos importantes da história da 
ilha. Após a visita aos templos megalíticos de Ggantija, 
breve parada em Xlendi, um belo balneário. Almoço 
no caminho. Retorno ao hotel Jantar e hospedagem. 

5º Dia MaLTa 
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Opcionalmente 

você pode fazer uma excursão de meio dia aos templos 
pré-históricos.	Jantar e hospedagem. 

6º Dia SUL Da iLHa E VOLTa PELOS POrTOS 
Café da manhã.	Partida	para	as	falésias	de	Dingli	e	continuação	para	

a vila de Siggiewi para visitar o “Limestone Heritage”, um museu temático 

Malta, a joia do Mediterrâneo 

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Malta.	
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	4	almoços	e	7	jantares.
•	Visitas	conforme	o	programa.
•	Entradas.
•	Seguro	turístico.

8 dias  desde  890 $

C-90867

Noites: Malta 7. 

Preços por pessoa USD

Junho: 3, 4, 10, 11, 17, 18 Set: 23, 24
Em quarto duplo .................................... 890 $
Supl. quarto single ................................. 355 $
Junho: 24, 25   Set: 2, 3, 9, 10, 16, 17 
Em quarto duplo .................................... 940 $
Supl. quarto single ................................. 355 $
Julho: 1, 2, 8, 9   Agosto: 26, 27 
Em quarto duplo .................................... 975 $
Supl. quarto single ................................. 355 $
De 15/Julho a 20/Agosto 
Em quarto duplo .................................... 1.040 $
Supl. quarto single ................................. 355 $

sobre	a	pedra	local,	uma	fascinante	viagem	através	da	história	da	exploração	do	calcário	
e seu emprego nas ilhas de Malta. Continuação para Marsaxlokk, pequena vila de pesca-
dores, onde você pode tirar fotos dos “luzzu”, barcos de pesca pintados em várias cores 
e com o olho de Osíris na proa. Almoço. Na parte da tarde, volta de barco pelos portos 
para contemplar a arquitetura defensiva dos Cavaleiros de São João, a lagoa do porto de 
Marsamxett e o Grande Porto, considerado um dos mais belos ancoradouros da Europa. 
Jantar e hospedagem. 

7º Dia PaLaZZO PariSiO E a GrUTa aZUL 
Café da manhã. Manhã livre e almoço no hotel. À tarde saída para o Palazzo Parisio, que 
foi	construído	no	século	XVIII	e	é	hoje	um	verdadeiro	tesouro	artístico,	localizado	no	centro	
do	típico	povoado	de	Naxxar.	A	visita	a	esta	mansão	é	um	convite	a	sonhar,	seja	no	salão	
de baile, na capela da família ou nos esplêndidos jardins cercados por muros e na estufa 
Orangerie. Tempo livre. Após uma curta caminhada pelas ruas antigas de Naxxar, conti-
nuação para a Gruta Azul. Opcionalmente, dependendo das condições climáticas, possibili-
dade de dar um passeio de barco para admirar de perto esta gruta. Jantar e hospedagem. 

8º Dia MaLTa 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Malta. Fim dos serviços.

Novo

Datas de saída garantidas

Sábados (De 3 de Junho a 23 de Setembro).

Domingos  (De 4 de Junho a 24 de Setembro).

Cidade Hotel Cat.
Malta Hotel Soreda P

Santana P

Hotéis previstos

Notas: 
-	 1º	Dia,	se	a	chegada	ao	hotel	se	der	após	as	21	horas,	não	é	possível	oferecer	o	jantar.	Como	compensação,	será	oferecido	um	

almoço/lunch box no último dia do tour antes de seu vôo.
- As autoridades de Malta cobram uma taxa/contribuição que deve ser paga pelos passageiros com mais de 18 anos diretamente 

no hotel ( € 0,50 por pessoa e noite).
-	 Reservamo-nos	o	direito	de	modificar	o	itinerário	e	hotéis	planejados.
- As entradas em: Valetta: Jardins d’Upper Baracca, Palácio do Grão-mestre, Catedral de São João. Malta Experience.  

// Rabat: Museu Wignacourt. Catacumbas de São Paulo. // Mosta: Igreja de Santa Maria, Jardins Botânicos de Santo Antão. 
// Gozo: Travessia de ferry Malta-Gozo-Malta, Gozo 360 graus, Templos megalíticos de Ggantija. // Siggiewi: Museu The 
Limestone Heritage, passeio de barco pelo porto Marsamxett e pelo Grande Porto // Naxxar: Palazzo Parisio.
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1º Dia (Domingo) ViLNiUS 
Chegada a Vilnius, capital da Lituânia. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) ViLNiUS-TraKai-ViLNiUS (60 kms)
Café da manhã.	 Visita	 panorâmica	 pela	 cidade.	No	 século	 XIV	 foi	 declarada	 capital	 da	
Lituânia pelo Grão-duque Gediminas. Em centro antigo, um dos maiores de toda a Europa 
do Leste, coexistem diferentes estilos arquitetônicos, do gótico ao pós-modernismo. 
Em 1994, esta parte da cidade foi incluída na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Destacam-se as igrejas de Santa Ana, São Pedro e São Paulo, bem como a Catedral. São 
também	significativos	os	pátios	da	antiga	Universidade	(entrada),	fundada	em	1579;	a	torre	
do castelo de Gediminas, com uma vista deslumbrante de toda a cidade; o famoso “Porta da 
Aurora” e a Galeria do Âmbar. Almoço. Na parte da tarde saída para Trakai, antiga capital 
do Grão-ducado da Lituânia. O castelo fortificado, feito de tijolo vermelho, está localizado 
em uma ilha no meio do lago Galve. Retorno para Vilnius. Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Terça) ViLNiUS-COLiNa DaS CrUZES-rUNDaLE-riGa (315 kms) 
Café da manhã. Saída para a Letônia. Visita à “Colina das Cruzes” em Siauliai, santuário 
de muitos católicos. As primeiras centenas de cruzes foram colocadas pelas pessoas 
da região para honrar os mortos da revolta anti czarista de 1831. Hoje, mais de 50.000 
cruzes dão testemunho do espírito do povo lituano. A colina foi visitada pelo Papa João 
Paulo II em sua visita à Lituânia em 1993. Almoço. Saída para Rundale, onde visitaremos 
o	Palácio,	antiga	residência	de	verão	dos	Duques	de	Curlândia.	Construído	no	século	XVIII	

pelo arquiteto italiano Bartolomeo Rastrelli, que projetou o Palácio de Inverno dos czares 
em São Petersburgo. O interior apresenta grandes candelabros, paredes forradas de seda, 
preciosas molduras de estuque, esculturas, lareiras, salões de espelhos e todos os tipos de 
obras de arte e valiosos objetos decoram os diferentes aposentos. Destaque para os afres-
cos	de	Francesco	Martini	e	Carlo	Zucci,	sem	esquecer	do	Salão	Dourado,	o	Salão	Branco,	
a	Sala	de	porcelanas,	e	a	área	de	vestir	da	Duquesa,	que	são	também	de	singular	beleza.	
Além	disso,	são	dignos	de	destaque	os	jardins	do	palácio,	em	estilo	francês.	Continuação	
para Riga. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Quarta) riGa-JUrMaLa-riGa (62 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade, conhecida como a “Paris do Norte”. 
Situada às margens do rio Duína Ocidental (Daugava), fundada em 1201, converteu-se 
num	importante	centro	comercial	no	século	XIII,	como	cidade	pertencente	à	Hansa	alemã.	
Destacamos a beleza de sua cidade antiga, em cujos edifícios são refletidos os estilos ar-
quitetônicos: gótico, renascentista, barroco, clássico, Art Nouveau, etc. Visita ao Mercado 
Central, o maior mercado dos países Bálticos e um dos maiores da Europa. As principais 
estruturas	do	mercado	são	cinco	pavilhões	construídos	através	da	reutilização	dos	antigos	
hangares dos zepelins alemães. Continuaremos pela região dos bulevares do centro de 
Riga,	a	Torre	Arsenal,	o	Teatro	Nacional,	os	edifícios	Art	Nouveau	de	princípios	do	século,	
o Monumento à Liberdade, a Opera House, a Universidade e as inúmeras pontes. Visite 
à Catedral (entrada) joia gótica construída em 1211, famosa por seu órgão espetacular. 
Almoço. À tarde, visita a Jurmala, resort de verão, famoso por seus recursos naturais, 
clima	e	suas	águas	minerais,	além	da	grande	praia	de	areia	fina	que	se	estende	ao	longo	de	
mais de 33 km. Vamos admirar algumas das mais de 3500 mansões tradiconais de madeira, 
declaradas Monumento Nacional. Retorno a Riga. Jantar e hospedagem.

Países Bálticos e São Petersburgo  

Maio 21 28     
Junho 4 11 18 25   
Julho 2 9 16 23 30  
Agosto 6 13 20 27   
Setembro 3 10 17    

(Devido ao fechamento do aeroporto de Vilnius, os vôos 
previstos chegam ao aeroporto de Kaunas. Consultar 
suplemento).

Cidade Hotel Cat.
Vilniuis
 

Comfort Choice Vilnius P
Neringa P
Conti P

Riga Tallink Riga P
Radisson Blu Daugava P
Monika P

Tallinn Sokos Viru P
Tallink P
Park Inn by Radisson Meriton Grand Spa P

São 
Petersburgo

Sokos Vasilievsky P
Sokos Olympia P

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

11 dias     desde  1.720 $
C-9117  

Noites: Vilnius 2. Riga 2. Tallinn 3. São Petersburgo 3. 

TUDO INCLUSO

Novo itinerario

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Vilnius,	Saída/Tallinn	(sem	guia).	
•	Chegada/saída	São	Petersburgo.
•	Transporte	em	microônibus/ônibus	climatizado.
•	WiFi	grátis	em	ônibus	para	grupos	com	mais	de	15	

pessoas no território das repúblicas Bálticas.
•	Sistema	de	audio-guias	para	grupos	com	mais	de	30	

pessoas no território das repúblicas Bálticas.
•	Guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	8	almoços	e	8	jantares.	

•	Visitas	conforme	o	programa.
•	Seguro	turístico.
•	Entradas:
- Lituânia: Universidade de Vilnius, Igrejas de São João, São Pedro 

e São Paulo, Catedral.
- Letônia: Palácio de Rundale, Catedral do Domo em Riga, Parque 

Nacional de Gauja. Castelo e museu de Turaida, parque escultórico 
Daina e gruta Gutman.

- Estônia: Catedral Ortodoxa Aleksandre Nevsky, Museu Etnográfico 
“Rocca–al-Mare”.
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5º Dia (Quinta) riGa-SiGULDa-TUraiDa-GUTMaNiS-ParNU-TaLLiNN (330 kms) 
Café da manhã. Saída para Sigulda. Excursão para o vale do Gauja e visita a Sigulda e 
Turaida - conhecida como a “Suíça da Letônia”. Visita às ruínas do Castelo da Ordem dos 
Cavaleiros	Teutônicos	(séc.	XIII)	que	estava	conectado	com	outras	pequenas	construções	
por meio de passagens subterrâneas. Visita ao castelo medieval de Turaida (1214), o mais 
bem preservado de toda a Letônia. Vamos ver o Museu de História Local de Sigulda, o 
túmulo de Turaida, a caverna Gutmann e o Parque Daina, um parque de esculturas dedicado 
ao folclore letão. Almoço. Continuação para Parnu, com visita panorâmica na cidade con-
hecida como a “capital do verão” da Estônia, por suas praias de areia branca e a bela vege-
tação que as rodeia. Continuação para Tallinn, capital da Estônia. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sexta) TaLLiNN
Café da manhã. Visita panorâmica em Tallinn, cidade medieval reconhecida como a 
mais antiga no norte da Europa. Seu centro histórico faz parte do Patrimônio Cultural da 
UNESCO e permanece tal como era, com suas muralhas antigas, ruas de paralelepípedos 
e	 passagens	 secretas	 que	 fazem	 a	 cidade	 ser	 conhecida	 como	 a	 “Pérola	 Esquecida	 do	
Báltico”. Visita ao centro histórico com as famosas torres “Pikk Hermann” e “Gordinha 
Margarete”, a Praça da Prefeitura e as igrejas de Santo Olaf e São Nicolau. Na colina de 
Toompea há uma grande concentração de monumentos, as catedrais Alexandre Nevsky e 
a Toomkirik, o parlamento da Estônia situado no castelo de Toompea, o Museu de Arte, 
o Kiek-in-de-Kök. Almoço.	À	tarde,	visita	ao	Museu	Etnográfico	a	céu	aberto	“Rocca-al-
Mare”. Jantar e hospedagem. 

7º Dia (Sábado) TaLLiNN 
Café da manhã. Dia livre. Almoço. Jantar e hospedagem. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional à cidade de Helsinki, capital da Finlândia. 

8º Dia (Domingo) TaLLiNN-SÃO PETErSBUrGO
Traslado	do	hotel	até	a	estação	de	ônibus.	Chegada	a	São	Petersburgo.	Traslado	ao	hotel.	
Hospedagem.

9º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 
margens do rio Neva. Durante a visita,  passaremos ao longo da Avenida Nevsky, a prin-

cipal via da cidade, e admiraremos as catedrais de Santo. Isaac e da Virgem de Kazan, a 
Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão, o encouraçado 
Aurora, etc. Visita à fortaleza  de Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Peterburgo, 
famosa por sua impressionante catedral e panteão dos czares russos. Almoço. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.

10º Dia (Terça) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Pela manhã visita ao Museu Hermitage, um dos maiores do mundo, com 
um acervo de mais de quatro milhões de peças em exposição, pinturas, esculturas e objetos 
de arte aplicada. Entre as coleções, destacam-se as obras-primas de Leonardo da Vinci, 
Rafael, Ticiano, Rubens, Rembrandt, El Greco, Gauguin. Poussin, Picasso, etc. Almoço. 
Restante do tempo livre. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Quarta) SÃO PETErSBUrGO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD (Mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ................................................... 1.720 $

Supl. quarto single ................................................ 515 $

Supl. Traslado de Kaunas a Vilnius ....................... 45 $

Supl. Noites Brancas de 21/Maio – 2/Julho ......... 170 $

Notas: 
- O trajeto de Tallinn a São Petersburgo será feito de ônibus de linha regular.
- A ordem das visitas pode ser alterada, mas mantendo o programa.
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1º Dia (Domingo) ViLNiUS 
Chegada a Vilnius, capital da Lituânia. Traslado ao 
hotel. Hospedagem.
2º Dia (Segunda) ViLNiUS-TraKai-ViLNiUS 
(60 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade. 
No	século	XIV	 foi	 declarada	 capital	 da	Lituânia	pelo	
Grão-duque Gediminas. Em centro antigo, um dos 
maiores de toda a Europa do Leste, coexistem diferen-
tes estilos arquitetônicos, do gótico ao pós-modernismo. 
Em 1994, esta parte da cidade foi incluída na lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO. Destacam-se as igrejas de 
Santa Ana, São Pedro e São Paulo, bem como a Catedral. São 
também	significativos	os	pátios	da	antiga	Universidade	(entrada),	
fundada em 1579; a torre do castelo de Gediminas, com uma vista 
deslumbrante de toda a cidade; o famoso “Porta da Aurora” e a Galeria do 
Âmbar. Almoço. Na parte da tarde saída para Trakai, antiga capital do Grão-ducado 
da Lituânia. O castelo fortificado, feito de tijolo vermelho, está localizado em uma ilha no 
meio do lago Galve. Retorno para Vilnius. Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Terça) ViLNiUS-COLiNa DaS CrUZES-rUNDaLE-riGa (315 kms) 
Café da manhã. Saída para a Letônia. Visita à “Colina das Cruzes” em Siauliai, santuário de 
muitos católicos. As primeiras centenas de cruzes foram colocadas pelas pessoas da região 
para honrar os mortos da revolta anti czarista de 1831. Hoje, mais de 50.000 cruzes dão 
testemunho do espírito do povo lituano. A colina foi visitada pelo Papa João Paulo II em sua 
visita à Lituânia em 1993. Almoço. Saída para Rundale, onde visitaremos o Palácio, antiga 
residência	de	verão	dos	Duques	de	Curlândia.	Construído	no	século	XVIII	pelo	arquiteto	italia-
no Bartolomeo Rastrelli, que projetou o Palácio de Inverno dos czares em São Petersburgo. O 
interior apresenta grandes candelabros, paredes forradas de seda, preciosas molduras de es-

tuque, esculturas, lareiras, salões de espelhos e todos os tipos de 
obras de arte e valiosos objetos decoram os diferentes aposen-

tos. Destaque para os afrescos de Francesco Martini e Carlo 
Zucci,	sem	esquecer	do	Salão	Dourado,	o	Salão	Branco,	a	

Sala de porcelanas, e a área de vestir da Duquesa, que 
são	 também	de	singular	beleza.	Além	disso,	são	dignos	
de destaque os jardins do palácio, em estilo francês. 
Continuação para Riga. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Quarta) riGa-JUrMaLa-riGa (62 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade, co-
nhecida como a “Paris do Norte”. Situada às margens 

do rio Duína Ocidental (Daugava), fundada em 1201, con-
verteu-se	num	importante	centro	comercial	no	século	XIII,	

como cidade pertencente à Hansa alemã. Destacamos a be-
leza de sua cidade antiga, em cujos edifícios são refletidos os 

estilos arquitetônicos: gótico, renascentista, barroco, clássico, 
Art Nouveau, etc. Visita ao Mercado Central, o maior mercado dos 

países Bálticos e um dos maiores da Europa. As principais estruturas 
do	 mercado	 são	 cinco	 pavilhões	 construídos	 através	 da	 reutilização	 dos	

antigos hangares dos zepelins alemães. Continuaremos pela região dos bulevares 
do centro de Riga, a Torre Arsenal, o Teatro Nacional, os edifícios Art Nouveau de princí-
pios	do	século,	o	Monumento	à	Liberdade,	a	Opera	House,	a	Universidade	e	as	inúmeras	
pontes. Visite à Catedral (entrada) joia gótica construída em 1211, famosa por seu órgão 
espetacular. Almoço. À tarde, visita a Jurmala, resort de verão, famoso por seus recursos 
naturais,	clima	e	suas	águas	minerais,	além	da	grande	praia	de	areia	fina	que	se	estende	
ao longo de mais de 33 km. Vamos admirar algumas das mais de 3500 mansões tradiconais 
de madeira, declaradas Monumento Nacional. Retorno a Riga. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quinta) riGa-SiGULDa-TUraiDa-GUTMaNiS-ParNU-TaLLiNN (330 kms) 
Café da manhã. Saída para Sigulda. Excursão para o vale do Gauja e visita a Sigulda e 
Turaida - conhecida como a “Suíça da Letônia”. Visita às ruínas do Castelo da Ordem dos 
Cavaleiros	Teutônicos	(séc.	XIII)	que	estava	conectado	com	outras	pequenas	construções	

por meio de passagens subterrâneas. Visita ao castelo medieval de Turaida (1214), o mais 
bem preservado de toda a Letônia. Vamos ver o Museu de História Local de Sigulda, o 
túmulo de Turaida, a caverna Gutmann e o Parque Daina, um parque de esculturas dedi-
cado ao folclore letão. Almoço. Continuação para Parnu, com visita panorâmica na cidade 
conhecida como a “capital do verão” da Estônia, por suas praias de areia branca e a bela ve-
getação que as rodeia. Continuação para Tallinn, capital da Estônia. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sexta) TaLLiNN
Café da manhã. Visita panorâmica em Tallinn, cidade medieval reconhecida como a 
mais antiga no norte da Europa. Seu centro histórico faz parte do Patrimônio Cultural da 
UNESCO e permanece tal como era, com suas muralhas antigas, ruas de paralelepípedos 
e	 passagens	 secretas	 que	 fazem	 a	 cidade	 ser	 conhecida	 como	 a	 “Pérola	 Esquecida	 do	
Báltico”. Visita ao centro histórico com as famosas torres “Pikk Hermann” e “Gordinha 
Margarete”, a Praça da Prefeitura e as igrejas de Santo Olaf e São Nicolau. Na colina de 
Toompea há uma grande concentração de monumentos, as catedrais Alexandre Nevsky e 
a Toomkirik, o parlamento da Estônia situado no castelo de Toompea, o Museu de Arte, 
o	Kiek-in-de-Kök.	Almoço.	À	 tarde,	visita	ao	Museu	Etnográfico	a	céu	aberto	“Rocca-al-
Mare”. Jantar e hospedagem. 

7º Dia (Sábado) TaLLiNN 
Café da manhã. Dia livre. Almoço. Jantar e hospedagem. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional à cidade de Helsinki, capital da Finlândia. 

8º Dia (Domingo) TaLLiNN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Países Bálticos

Abril 9      
Maio 21 28     
Junho 4 11 18 25   
Julho 2 9 16 23 30  
Agosto 6 13 20 27   
Setembro 3 10 17    

(Devido ao fechamento do aeroporto de Vilnius, os voos 
previstos chegam ao aeroporto de Kaunas. Consultar 
suplemento)

Em quarto duplo .......... 1.140 $

Supl. quarto single ....... 350 $

Supl. Traslado 
de Kaunas a Vilnius ..... 45

 
$

Cidade Hotel Cat.
Vilniuis
 

Comfort Choice Vilnius P

Neringa P

Conti P

Riga Tallink Riga P

Radisson Blu Daugava P

Monika P

Tallinn Sokos Viru P

Tallink P

Park Inn by Radisson Meriton Grand Spa P

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstosPreços por pessoa USD 

(mínimo 2 pessoas)

8 dias     desde  1.140 $

C-90087

Noites: Vilnius 2. Riga 2. Tallinn 3.

TUDO INCLUSO

Novo itinerario

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Vilnius,	Saída/Tallinn	(sem	guia).
•	Transporte	em	microônibus/ônibus	climatizado.
•	WiFi	grátis	em	ônibus	para	grupos	com	mais	de	

15 pessoas no território das repúblicas Bálticas.
•	Sistema	de	audio-guias	para	grupos	com	mais	de	

30 pessoas no território das repúblicas Bálticas.
•	Guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	6	almoços	e	6	jantares.	
•	Visitas	conforme	o	programa.

•	Seguro	turístico.
•	Entradas:
- Lituânia: Universidade de Vilnius, Igrejas de São 

João, São Pedro e São Paulo, Catedral.
- Letônia: Palácio de Rundale, Catedral do Domo 

em Riga, Parque Nacional de Gauja. Castelo e 
museu de Turaida, parque escultórico Daina e 
gruta Gutman.

- Estônia: Catedral Ortodoxa Aleksandre Nevsky, 
Museu Etnográfico “Rocca–al-Mare”.
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Cracóvia

Varsóvia
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1º Dia (Sabado) VarSÓVia
Chegada em Varsóvia. Traslado ao hotel sem assistencia, 
 acomodacao em hotel. 

2º Dia (Domingo) VarSÓVia
Após café da manhã visita guiada da cidade. 
Começamos com o Palácio da Cultura e Ciência, o 
edifício mais alto da cidade construída no estilo arqui-
tetônico - socrealista (stalinista), visita de Jardins Reais 
Lazienki, o parque mais importante da capital polonesa. 
Aqui estão localizados: o monumento a Frederic Chopin, 
esculturas	e	palácios.	O	mais	importante	é	o	Palácio	na	
Água. Depois vamos ver os locais de martírio durante 
a ocupação nazista alemão, zona do antigo gueto de 
Varsóvia Monumento aos Heróis do Gueto, Umschlagplatz, 
um lugar de deportação dos judeus. Nós seguimos o Caminho 
Real, perto do Universidade de Varsóvia, o Palácio do Presidente, o 
Castelo Real. Finalizaremos com um passeio pela Cidade Velha inscrita 
na UNESCO com a coluna do rei Sigismundo, Praça do Mercado, barbacã, 
a casa de Marie Curie Sklodowska, o monumento a Revolta de Varsóvia. Tempo livre.  
Jantar e acomodaçao. 

3º Dia (Segunda) VarSÓVia-CZESTOCHOWa-aUSCHWiTZ-CraCÓVia (280 kms)
Depois do café da manhã saída para Cracóvia. No caminho realizamo uma curta parada 
em Czestochowa, tempo para ver a imagem da Madonna Preta (com visita guiada). A 

cotninuacao viagem a sul da Polonia, parada em Oswiecim. Visita 
guiada no museu do antigo campo de concentração nazista de 

Auschwitz-Birkneau inscrita na UNESCO, lugar de martírio. 
Chegada a Cracóvia. Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia (Terça) CraCÓVia 
Após café da manhã visita guiada de Cracovia, como 
primeiro o Bairro Antigo inscrito na UNESCO, depois 
visita o Monte Wawel com a sua Catedral (sem 
criptas). Vamos ver o Castelo de Wawel e Collegium 
Maius (sem entrar). Passeio pela Cidade Velha, o 
Mercado de Panos, visita da Basilica Mariana em 

que vemos o majestoso altar de Stworz Wit. À tarde 
visita opcional à mina de sal inscrita na UNESCO que 
foi	 escavado	 na	 segunda	 metade	 do	 século	 XIII	 com	 a	

profundidade de 135 metros para quase dois quilômetros 
galerias subterrâneas e câmaras ocasionalmente interrompidos 

por lagos salinos escuros. Retorno a Cracovia. Jantar com concerto 
de música Klezmer e alojamento.

5º Dia (Quarta) CraCÓVia-LaGiEWNiKi-WaDOWiCE -KaLWaria ZEBrZYDWSKa-
VarSÓVia (trem) (400 kms)
Após café da manhã viagem a Varsovia, antes da saida de Cracovia, visitamos o santuario 
da divina misericordia em Lagiewniki , com el quadro “Jesús, em te confio”. No ano 2002 
o Papa Joao Paulo II proclamou esse santuario “o centro da Divina Misericordia mundial”. 
Vista do centro de Joao Paulo II. Continuamos a Wadowice, o lugar onde nasceu Karol 

Wojtyla, Santo Papa Joao Paulo II, visitamos la Basilica onde foi batizado. Almoço. Visita 
do	 Santuario	 de	 Kalwaria	 Zebrzydowska.	 Possibilidade	 de	 fazer	 via	 crusis.	 Chegada	 a	
Cracovia e viagem em trem Intercity (2nda classe ) a Varsovia.(sem assistencia). Traslado 
ao hotel (sem asistencia). Alojamento.

6º Dia (Quinta) VarSÓVia 
Após café da manhã traslado para o aeroporto sem assistencia. Fim de serviços.

Notas: 
-	Se	o	grupo	é	de	8	pax	ou	menos	–	Guia-motorista	com	minivan	/	microbus
- A ordem das visitas pode ser alterada dependendo da disponibilidade de ingressos e horários 

de abertura.

Polônia os caminhos de João Paulo II

Cidade Hotel Cat.
Varsóvia Polonia Palace P

Radisson Blu Sobieski P

JM P

Novotel Centrum P

Cracóvia Metropolis Design P

Hilton Garden Inn P

Galaxy P

Qubus P

Datas de saída: Sábados Hotéis previstos

6 dias desde  1.160 $

C-9066

Noites: Varsóvia 3. Cracóvia 2.

Para conhecer os lugares mais religiosos do país

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 1.160 $

Supl. quarto single ................................. 330 $

Supl. Pensão completa 
(3 almocos e 1 jantar)  .......................... 150 $

Novo

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída	Varsóvia	
(sem assistência) 
•	microbus/	ônibus	com	ar	condiciona-

do com guia acompanhante.
•	Trem	Cracovia-Varsovia	(sem	assis-

tência, 2ª classe)
•	Visitas	com	guia	local	em	Varsóvia,	

Cracovia, Auschwitz Birkenau.
•	Visitas	guiadas	em:		Jasna	Gora,	

Wadowice, Lagiweniki, Kalwaria.
•	Entradas	acordo	com	o	programa:	

Catedral de São João em Varsóvia, 

fones em Auschwitz-Birkenau, 
Catedral Wawel (sem criptas) e 
Basílica Mariana em Cracóvia, Igreja 
Jasna Gora.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	3	jantares.
•	Concerto	de	música	Klezmer	em	

Cracovia.
•	Imposto	local	
•	Seguro	turistico.
•	Sistema	de	áudio	do	sistema	(para	

grupos de mais de 20 passageiros).

Abril 29     
Maio 6 20 27   
Junho 3 10 17   
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 30  
Outubro 7 14 21 28  
Dezembro 2 23 30   
2018      
Janeiro 6     
Março 10 17    
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Poznan

Wroclaw

Cracóvia

Varsóvia
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1º Dia (Domingo) VarSÓVia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia. Traslado ao hotel. Alojamento. 

2º Dia (Segunda) VarSÓVia 
Depois do café da manhã, visita com guia em Varsóvia. Uma atmosfera especial domina o 
centro antigo (Stare Miasto), totalmente reconstruído após a guerra, declarado Patrimônio 
da	Humanidade	pela	UNESCO.	As	ruelas	estão	 ladeadas	por	edifícios	dos	séculos	XV	ao	
XVIII	e	cercadas	por	ruínas	de	muralhas	com	fossas	e	barbacãs.	A	Praça	do	Mercado	é	de	
grande beleza e as construções que ladeiam as ruas que formam a Via Real são, na maior 
parte, edifícios históricos. Visitaremos o interior do Palácio Real, que, ao longo de sua his-
tória, tem sido constantemente remodelado e ampliado. Foi residência dos reis poloneses e, 
depois da Dieta, sede do Parlamento polonês. Os numerosos salões e gabinete de mármore 
são	testemunhas	do	extremo	refinamento	da	época.	Em	seguida,	daremos	um	passeio	pelo	
parque Lazienki. Almoço durante a visita. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) VarSÓVia-TOrUN-POZNaN
Depois do café da manhã, saída para Torun. Visita a esta cidade situada às margens do 
rio	Vístula	e	cidade	natal	de	Copérnico,	além	de	fazer	parte	da	lista	de	cidades	Patrimônio	
da Humanidade da UNESCO desde 1997. A composição da praça e ruas circundantes ainda 
é	a	mesma	de	700	anos	atrás.	Almoço e continuação para Poznan. Resto da tarde livre.  
Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Quarta) POZNaN-WrOCLaW
Café da manhã. Visita à cidade para admirar a Catedral de Ostrów Tumski (entrada in-
clusa), a Igreja de Santo Estanislau e de Santa Madalena, a velha Praça do Mercado e a 
majestosa Prefeitura, que preside elegantemente a Praça Principal. Almoço. Saída para 
Wroclaw, a «Veneza polaca». Resto do dia livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quinta) WrOCLaW-CraCÓVia
Depois do café da manhã, visita a esta bela cidade, que possui mais de 100 pontes e 
passarelas que atravessam o Oder e seus afluentes. No centro da Grande Praça (Rynek) 
está	 a	 Prefeitura	 gótica	 (Ratusz),	 uma	 das	 maiores	 da	 Europa,	 autêntica	 pérola	 da	 ar-
quitetura	 profana	 da	 Silésia,	 com	 seus	 pináculos	 e	 seu	 relógio	 astronômico,	 a	 catedral,	
obra-prima do gótico, bem como a Universidade pela qual passaram inúmeros prêmios 
Nobel. Almoço. Continuação para Cracóvia. Ao chegar a Cracóvia, visita ao bairro judeu. 
Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Sexta) CraCÓVia
Café da manhã. Visita à cidade de Cracóvia, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, uma das cidades mais belas do mundo. Visita ao centro com a praça do Mercado 
e	 a	 fortaleza	 de	Wawel,	 antiga	 residência	 dos	 reis	 que	 é,	 por	 sua	 vez,	 cidadela,	 castelo	
florentino e catedral gótica. Almoço durante a visita. Tarde livre para compras ou passear 
pela cidade. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sábado) CraCÓVia-VarSÓVia
Café da manhã. Manhã livre. Possibilidade de fazer uma excursão opcional a Wieliczka 
para visitar as minas de sal gema, reconhecidas como Patrimônio Mundial pela UNESCO, 
com	suas	maravilhosas	salas,	dependências,	capelas	e	estátuas	da	Idade	Média	unidas	por	
meio de 120 quilômetros de galerias escavadas em 9 níveis e que atingem 137 metros de 
profundidade. Almoço. Saída para Varsóvia. Chegada, jantar e hospedagem. 

8º Dia (Domingo) VarSÓVia
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Notas: Este programa pode ser feito em sentido inverso. O itinerário pode ser alterado, mas o conteúdo e 
as visitas serão sempre respeitados.
Durante	congressos	e	eventos	especiais,	reservamo-nos	o	direito	de	oferecer	hotéis	alternativos	nas	cidades	
indicadas ou nas proximidades, categoria 3/4 estrelas. 

Maravilhas da Polônia

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Varsóvia.	
•	Ônibus	con	guia	acompanhante.
•	Visitas	de	acordo	com	o	programa.
•	Visitas	com	guia	local	em	Varsóvia,	Torun,	Poznan,	

Wroclaw e Cracóvia.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	6	almoços	e	6	jantares.
•	Entradas:	Palácio	Real	de	Varsóvia,	Catedral	de	

Poznan, Castelo e Catedral del Wawel em Cracóvia.
•	Seguro	turístico

Datas de saída garantidas: Domingos

8 dias     desde  1.060 $

C-9087

Noites: Varsóvia 3. Poznan 1. Wroclaw 1. Cracóvia 2.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 1.060 $

Supl. quarto single ................................. 415 $

Cidade Hotel Cat.
Varsóvia Sheraton P

Mercure P

Poznan Sheraton Poznan P

Novotel Centrum P

Wroclaw Haston City Hotel P

HP Park Plaza P

Cracóvia Galaxy P

Golden Tulip Kazimierz P

Hotéis previstos

Abril 9* 16* 23* 30*  

Maio 7 14 21 28  

Junho 4 11 18 25  

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27  

Setembro 3 10 17 24  

Outubro 1* 8* 15*   
(*) Estas fechas, visitarán el Castillo Wilanow em lugar del 
Palacio Real em Varsovia.  
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Gdansk
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1º Dia (Sábado) VarSÓVia
Chegada a Varsóvia. Traslado ao hotel (sem assistência). 
Hospedagem. 

2º Dia (Domingo) VarSÓVia
Café da manhã. Visita à cidade. Começaremos com o Palácio 
da Cultura e Ciência, o edifício mais alto da cidade, construído 
no estilo arquitetônico stalinista. Visitaremos os Jardins Reais 
de Lazienki, o parque mais importante e distinto da capital da 
Polônia, com o monumento a Frederick Chopin. Veremos os locais 
de martírio durante a ocupação da Alemanha Nazista, a região do 
antigo Gueto, o monumento aos heróis e a Umschlagplatz, local de 
deportação dos judeus. Continuamos com a Rota Real, a Universidade, 
o Palácio Presidencial, o Castelo Real, a Coluna de Segismundo, a Praça do 
Mercado, os muros da Barbacã, a casa de Marie Curie, o Monumento do Levantamento 
de Varsóvia. Tempo livre. À tare, recital de piano em Varsóvia. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) VarSOVia-CZESTOCHOWa-aUSCHWiTZ  BirKENEaU-CraCOVia 
(280 kms)
Café da manhã e saida para Czestochowa, com breve parada para ver  a imagem da 
Virgem Negra (icone do seculo XIV) e padroeira da Polonia. Continuação para Oswiecim   
para visitar Auschwitz-Birkneau. Visita com guia ao museu do antigo campo de concen-
tração da Alemanha Nazista. Este local de martirio faz parte do Patrimonio da Humanidade 
da UNESCO. Continuação a Cracovia. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Terça) CraCÓVia 
Café da manhã. Visita à cidade: o centro velho, inscrito na UNESCO. Visitaremos a colina 

de Wawel e a Catedral (sem criptas). Veremos o Castelo de 
Wawel e o Collegium Maius (sem entrada), o Salão de 

Tecidos (Sukiennice), a basílica da Virgem Maria com 
seu majestoso altar de Wit Stwosz. À tarde você po-
de fazer uma excursão opcional às minas de sal de 
Wieliczka,	escavadas	na	segunda	metade	do	sécu-
lo XIII e inscritas na UNESCO. Jantar com concer-
to de música Klezmer na Cracóvia. Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) CraCÓVia-WrOCLaW(260 km)
Café da manhã e saída para Wroclaw. Almoço. 

Na parte da tarde, visita à cidade: Universidade 
(exterior), Praça Principal, casa dos Gnomos e de 

João e Maria (Hansel e Gretel), Prefeitura, praça das 
flores.	Atravessaremos	os	canais	do	rio	Odra	até	a	ilha	de	

Ostrow Tumski e visitaremos a catedral de São João. Resto 
dedo tempo livre para dar um passeio de barco ou outra atividade 

opcional. Hospedagem.

6º Dia (Quinta) WrOCLaW-POZNaN-TOrUN (320 Kms) 
Café da manhã e saída para Poznan. Veremos os cabritos na Prefeitura, visitaremos o 
Centro Velho da cidade, a antiga praça do Mercado, o museu de Artes Decorativas, a Igreja 
Fara, a praça da Liberdade, o castelo (exterior). Almoço. Seguiremos para Torun, inscrita 
na UNESCO. Chegada e hospedagem. 

7º Dia (Sexta) TOrUN-MaLBOrK-SOPOT-GDaNSK (280 kms)
Depois do café da manhã	visita	à	cidade,	pérola	da	arquitetura	gótica	da	Polônia.	Veremos	
a	casa	onde	nasceu	Copérnico,	a	Prefeitura,	as	ruínas	do	Castelo	Teutônico,	o	leito	do	rio	
Vístula, a Corte de Artus, a Universidade. Viagem para Trójmiasto. Parada em Malbork. 
Visita ao Castelo Teutônico de Malbork, invencível capital dos cavaleiros da Ordem 

Teotônica, que foi a última Ordem que participou das cruzadas. Almoço. No cami nho, 
pausa em Sopot, onde daremos um passeio na praia do mar Báltico e na avenida de Monte 
Cassino. Tempo para descansar e visita por conta própria o cais de madeira mais extenso 
da Europa. Chegada a Gdansk. Hospedagem. 

8º Dia (Sábado) GDaNSK-VarSÓVia (trem) 
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade: rua Mariacka, o Barbacã, o Portão 
Dourado,	 o	 Portão	Verde,	 o	 prédio	 da	 Prefeitura,	 a	 Fonte	 de	Netuno,	 a	 igreja	 gótica	 de	
Santa Maria e visita ao museu do Âmbar. Tempo livre. Almoço. Na parte da tarde regresso 
a Varsóvia (em bus ou trem Intercity 2a classe). Chegada. Hospedagem. 

9º Dia (Domingo) VarSÓVia 
Depois do café da manhã, traslado ao aeroporto (sem assistência). Fim dos serviços.

Notas: Se o grupo tiver menos de 8 passageiros, o tour pode ser feito com guia-motorista de 
minivan / micro-ônibus.
A ordem das visitas pode ser alterada dependendo da disponibilidade de ingressos e horários 
de abertura.

Polônia de Sul a Norte

Cidade Hotel Cat.
Varsóvia Polonia Palace P

Radisson Blu Sobieski P
JM P

Cracóvia  Metropolis P
Hilton Garden Inn P

Wroclaw Jana Pawła II P
Torun Filmar P
Gdansk Qubus P

Admiral P
Hanza P

Datas de saída: Sábados Hotéis previstos

9 dias     desde  1.195 $

C-90986

Noites: Varsóvia 3. Cracóvia 2. Wroclaw 1. Torun 1. Gdansk 1.

Polônia, venha e viva sua história

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ..................... 1.195 $

Supl. quarto single .................. 545 $

Supl. pensão completa 
(3 almoços e 4 jantares)  ........ 245 $

Junho, Setembro, Outubro
Em quarto duplo ..................... 1.245 $

Supl. quarto single .................. 545 $

Supl. pensão completa 
(3 almoços e 4 jantares)  ........ 245 $

•	Traslados:	chegada/saída	Varsóvia,	sem	
assistência.
•	Ônibus/micro-ônibus/minivan	climatizados,	

com guia acompanhante.
•	Em	caso	do	trem	Pendolino	Gdansk-Varsóvia	

(2a classe, duração aprox. 3 h sem assistência).
•	Traslados	saída/chegada	na	estação	

ferroviária, sem assistência.
•	Visitas	com	guia	local	em:	Varsóvia,	Cracovia,	

Auschwitz Birkenau, Wroclaw, Gdansk, Torun, 
Poznan.

•	Entradas,	de	acordo	com	o	programa: 
Catedral de São João em Varsóvia, fones de 
ouvido em Auschwitz-Birkenau, Catedral de 
Wawel (sem criptas) e Basílica Mariana em 
Cracovia, Castelo de Malbork, igreja Mariana 
e Museu do Ambar em Gdansk.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	4	almoços	e	3	jantares.
•	Concerto	de	música	Klezmer	em	Cracovia	e	

Recital de piano em Varsóvia.
•	Impostos	locais.
•	Sistema	de	áudio	do	sistema	(para	grupos	de	

mais de 20 passageiros)
•	Seguro	turístico.

Incluindo
Abril 29     
Maio 6 20 27   
Junho 3 10 17   
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 30  
Outubro 7 14 21 28  
Dezembro 2 23 30   
2018      
Janeiro 6     
Março 10 17    
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1.º Dia (Sábado) POrTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada 
Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de 
Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde degustaremos 
seu mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

3.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das 
Universidades mais antigas da Europa e berço do Fado. Tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

4.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de pe-
regrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente, 
continuação para Lisboa, capital de Portugal. Hospedagem. À 
noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

5.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita pa-
norâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: Bairro de 
Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	Tarde	livre.	
Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6.º Dia (Quinta) LiSBOa
Café da manhã. Fim dos serviços.

1.º Dia (Sábado) POrTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) POrTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declarada 
Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, a igreja de 
Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde degustaremos 
seu mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

3.º Dia (Segunda) POrTO-COiMBra (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma das 
Universidades mais antigas da Europa e berço do Fado. Tempo 
livre. Jantar e hospedagem. 

4.º Dia (Terça) COiMBra-FÁTiMa-LiSBOa (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de pe-
regrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente, 
continuação para Lisboa, capital de Portugal. Hospedagem. À 
noite, passeio opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

5.º Dia (Quarta) LiSBOa
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita pa-
norâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: Bairro de 
Alfama,	Torre	de	Belém,	Mosteiro	dos	Jerónimos,	etc.	Tarde	livre.	
Recomendamos uma excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6.º Dia (Quinta) LiSBOa-CÁCErES-MaDri (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para chegar a 
Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Mayor e o centro anti-
go com seu bairro medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço livre. Continuação da viagem para Madri. Hospedagem. 

7.º Dia (Sexta) MaDri
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica pela cidade com um amplo percurso que passa pelas 
avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e 
a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, 
onde fica o Palácio Real… Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.

8.º Dia (Sábado) MaDri 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços.

Incluindo Incluindo

•	Traslado:	chegada/Porto.	.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Porto	e	Lisboa.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	de	vinhos	em	Porto.

•	Traslado:	chegada/Porto.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI,	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Porto,	Lisboa	e	Madri.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Serviço	de	carregadores	nos	hotéis,	exceto	Madri.
•	Visita	a	uma	adega	com	degustação	de	vinhos	em	Porto.

Noites: Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Noites: Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Madri 2. 

Novo

Novo

C-60602 C-60623

Datas de saída garantidas: Sábados (1 de Abril a 21 de Outubro) Datas de saída garantidas: Sábados (1 de Abril a 21 de Outubro)

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Porto Eurostars Oporto P
Coímbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Porto Eurostars Oporto P
Coímbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Madri Florida Norte / Tryp Madrid Plaza de España P

Em quarto duplo ............................................ 645 $

Supl. quarto single ......................................... 185 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out .................... 35 $

Preços por pessoa USD Preços por pessoa USD (1) (2)
Em quarto duplo ............................ 865 $ 965 $
Supl. quarto single ......................... 280 $ 410 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out .... 35 $ 35 $
(1) com Florida Norte o Puerta de Toledo. (2) com Tryp Plaza de España.

De Porto a Lisboa
6 dias desde  645 $

De Porto a Madri
8 dias  desde  865 $
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1º Dia (Terça) DUBLiN
Chegada em Dublin e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quarta) DUBLiN
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para passear pela capital da República da 
Irlanda. Você pode visitar as principais atrações da cidade, La Aduana, o Castelo de Dublin 
e do Parque Phoenix, e não perca a oportunidade de visitar a Universidade de Trinity 
College e a catedral protestante de San Patricio…

3º Dia (Quinta) DUBLiN-CLONMaCNOiSE-aTHLONE-GaLWaY (240 kms)
Café da manhã. Partiremos rumo ao oeste da Irlanda. Visitaremos o monasterio de 
Clonmacnoise fundado por São Ciaran no S IV. Passaremos por Athlone onde teremos 
tempo	 livre	 para	 almoçar,	 logo	 continuaremos	 	 até	 a	 	 cidade	 de	 Galway,	 “Cidade	 das	
Tribos”	e	a	terceira		mais	importante.	Passeio	turístico	a	pé	para	ver	as	ruas	de	Galway,	
incluindo o Arco da España, A Igreja Protestante e Castelo Lynch. Saberemos o  por que 
nasceram os famosos pubs irlandeses. Veremos a última catedral católica construída na 

Irlanda em 1965. Galway tem uma atmosfera especial. Você vai querer Voltar! Tempo 
livre para explorar por conta própria o seu pequeno centro comercial. Jantar e pernoite.

4º Dia (Sexta) GaLWaY-PENHaSCOS DE MOHEr-LiMEriCK-COrK (255 kms)
Café da manhã. Partiremos para o sul, para os penhascos de Moher. Antes de atravessar 
a	Burren,	um	termo	que	em	gaélico	significa	terreno	rocoso.	Uma	extensão	importante	de	
calcário, de frente para o Atlântico. Protegido pela UNESCO. Chegando aos penhascos de 
Moher, para experimentar a sensação de liberdade. 200 metros de altitude acima do nível do 
mar e 8 km de comprimento. Durante uma hora, vamos visitar e admirar estes penhascos. 
Partida para a cidade de Limerick, onde teremos tempo livre para passear por suas ruas. 
Continuamos	até	chegar	ao	Condado	de	Cork,	“O	Vale	de	Oro”	por	sua	grande	produção	de	
cevada, que se transformou a Cork em um dos principais produtores das quais a mais famosa 
destilaria	de	uísque	no	país	é.	Excursão	turística	em	Cork	passamos	pela	igreja	de	St.	Anne	
Shandon,	relógio	da	mentira	e	a	Catedral	Protestante	de	St.	Finbar.	Cork	é	como	Veneza,	
uma	cidade	construída	sobre	águas	e	é	aonde	está	o	porto	comercial	mais	importante,	um	
dos maiores portos do mundo depois de Sydney e San Francisco. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) COrK-rOCK DE CaSHEL-DUBLiN (260 kms)
Café da manhã. Saída para a Roca Cashel, ex-fortaleza para a invasão normanda que foi 
cedido ao poder eclesiástico e está ligada à mitologias locais de St. Patrick, santo padroeiro 
da Irlanda. Aqui a Oliver Cromwell em 1647, termina com a morte de 3.000 pessoas. Tempo 
livre. Continue para Dublin, onde chegamos na hora do almoço. Resto do tempo livre para 
desfrutar da cidade, shopping. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) DUBLiN
Café da manhã. A hora indicada traslado para ao aeroporto. Fim de serviços.

Irlanda Tradicional

Cidade Hotel Cat.

Dublin Croke Park P

Galway Connacht T

Cork River Lee P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/saída	Dublin.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.	
•	Café	da	manhã	diário.
•	1	almoço.
•	Entradas	à	Mosteiro	de	Clonmacnoise	e	

Penhascos de Moher.
•	Seguro	turístico

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras Hotéis previstos

6 dias     desde  790 $

C-962

Noites: Dublín 3. Galway 1. Cork 1.

Com os penhascos de Moher e a  famosa fortaleza da Rocha Cashel

Preços por pessoa USD

Abril
Em quarto duplo .................................... 790 $

Supl. quarto single ................................. 225 $

Julho, Agosto e Outubro
Em quarto duplo .................................... 850 $

Supl. quarto single ................................. 295 $

Maio, Junho e Setembro
Em quarto duplo .................................... 840 $

Supl. quarto single ................................. 290 $

Abril 11 25    

Maio 9 16 23   

Junho 6 13 20 27  

Julho 4 11 18   

Agosto 1 15 29   

Setembro 5 19    

Outubro 3 17    
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Londres

Harrogate

Glasgow Edimburgo

Liverpool

256

Día 1º (Domingo) LONDrES
Chegada ao aeroporto internacional de Londres (Heathrow). 
Traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Segunda) LONDrES
Hospedagem com café da manhã. De manhã realiza-
remos uma excursão Panorâmica da cidade de Londres 
em ônibus, onde visitaremos os bairros de Westminster, 
Kensington, Mayfair e Belgravia. Pararemos para fo-
tografar o Parlamento, a Abadia de Westminster, o 
Big Ben, o London Eye, o Royal Albert Hall e o Albert 
Memorial. Veremos a troca da guarda da rainha em 
frente ao Buckingham Palace (se houver). Percorremos o 
“West End”: zona dos teatros, restaurantes e as praças de 
Piccadilly	 Circus	 e	 Trafalgar	 Square.	 Também	 passaremos	
pelos pela zona cultural: Museu da História Natural, Victoria 
& Albert, Museu das Ciências e a Galeria Nacional. A excursão 
terminará no Palácio de Buckingham às 11:45 horas. Resto do dia 
livre para seguir aproveitando desta magnífica cidade. 

3º Dia (Terça) LONDrES-CaMBriDGE-YOrK-HarrOGaTE (390 kms)
Café da manhã.	 Saímos	 de	 Londres	 para	 o	 norte	 até	 à	 cidade	 universitária	 de	
Cambridge,	onde,	em	uma	caminhada,	podem-se	admirar	seus	colégios	antigos,	que	mos-
tram a arquitetura mais bela de diferentes períodos. Continuamos nosso roteiro em direção 
à cidade de York, bela cidade de origem romana e uma ampla história ligada aos vikings e 
saxões. Teremos tempo para fazer um pequeno passeio em suas ruas mais atraentes e admi-
rar o exterior da maior Catedral do Norte da Europa. Jantar e hospedagem em Harrogate. 

4º Dia (Quarta) HarrOGaTE-DUrHaM-JEDBUrGH-EDiMBUrGO (310 kms)
Após café da manhã, viajamos para Durham para realizar uma breve visita a esta cidade 

histórica. Continuamos em direção ao norte, e entramos na Escócia 
por	Jedburgh,	uma	pequena	cidade	da	fronteira	que	contém	as	

ruínas de uma importante abadia beneditina e da casa onde 
morou	 Maria	 Stuart.	 Tempo	 livre	 para	 almoçar.	 Através	

das planícies da Escócia, chegaremos a Edimburgo onde 
realizaremos uma visita panorâmica desta ilustre ci-
dade. Esta noite teremos a oportunidade opcional de 
participar de um jantar animado por folclore escocês 
típico (opcional). Hospedagem. 

5º Dia (Quinta) EDiMBUrGO-STirLiNG-
TrOSSaCHS-GLaSGOW (180 kms)
Café da manhã. Hoje teremos a manhã livre em 

Edimburgo para visitar suas ruas e museus. No horário in-
dicado deixaremos Edimburgo para visita do Parque Natural 

do Trossachs. Passaremos por Stirling, Callander e por esplên-
didas	paisagens	montanhosas.	Também	visitaremos	uma	destila-

ria de uísque, onde poderemos observar o processo de produção e 
de saborear a famosa bebida nacional escocesa. Finalmente, chegare-

mos a Glasgow, a terceira maior cidade do Reino Unido com sua famosa rua 
Buchanan, conhecida por sua arquitetura e por suas lojas. Hospedagem. 

6º Dia (Sexta) GLaSGOW DiSTriTO DE LOS LaGOS LiVErPOOL (380 kms)
Café da manhã. De manhã realizaremos uma excursão panorâmica de Glasgow em se-
guida	deixaremos	Escócia	através	da	cidade	de	Fronteira	Gretna	Green,	famosa	por	seus	
peculiares	casamentos,	onde	teremos	tempo	livre	para	almoçar.	Continuaremos	até	nossa	
próxima parada em Território Inglês, o Distrito dos Lagos, lugar de inspiração de poetas e 
escritores ingleses. Teremos tempo livre às margens do Lago Windermere e seguiremos 
para Liverpool, berço da famosa banda de rock: The Beatles. Jantar e hospedagem. 

7º Dia (Sábado) LiVErPOOL-CHESTEr-LiVErPOOL (90 kms)
Hospedagem com café da manhã. Sairemos para Chester, uma cidade muralhada onde 
conheceremos	em	um	passeio	a	pé.	Está	tão	bem	conservada	que	alguns	trechos	são	ori-
ginais	da	época	Romana.	Famosa	por	suas	ruas	“rows”,	casas	com	fachadas	de	madeira	e	
sua Catedral. Teremos tempo livre para aproveitar bem desta encantadora cidade antes de 
regresar à Liverpool. Chegaremos de regresso a Liverpool e realizaremos uma panorâmica 
da cidade de Liverpool onde visitaremos a Catedral Metropolitana, a Catedral Católica e se 
poderá visitar o bar “The Cavern” lugar onde os Beatles deram inicio a sua fama. No Porto 
da cidade poderemos visitar a famosa zona conhecida como “Albert Dock”, o Liverpool 
Marítimo, onde encontraremos lugares como: o Museu Marítimo de merseyside, a Galeria 
“Tate” e onde teremos tempo para visitar ao Beatles Story o museu dos Beatles. 

8º Dia (Domingo) LiVErPOOL-STraTFOrD-COTSWOLDS-OXFOrD-LONDrES (410 kms)
Café da manhã. Nosso roteiro nos leva à Stratford-Upon-Avon, uma cidade encantadora às 
margens do rio Avon e lugar de nascimento do dramartugo William Shakespeare, realizaremos 
uma	breve	panorâmica	e	teremos	tempo	livre	para	almoçar.	Seguiremos	através	dos	pitorescos	
povoados	do	condado	dos	Costswolds	até	alcançar	a	cidade	Universitária	de	Oxford,	onde	realiza-
remos	uma	breve	caminhada	para	admirar	seus	magníficos	colégios	universitários.	Desde	Oxford	
seguiremos para Londres onde chegaremos aproximadamente às 18:00 horas. Hospedagem.

9º Dia (Segunda) LONDrES
Café da manhã.	Tempo	livre	em	Londres	até	o	horário	indicado	para	o	transfer	de	saída	
ao aeroporto de Heathrow. Fim dos serviços.

Inglaterra e Escócia

Cidade Hotel Cat.
Londres Royal National T

Harrogate Holiday Inn Harrogate T

Cedar Court Harrogate T

Edimburgo Express by Holiday Inn T

Glasgow Marriott Glasgow T

Liverpool Marriott Liverpool City Centre T

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída	Londres	(Heathrow).	
•	Ônibus	de	luxo	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	2	jantares.
•	Visitas	indicadas	no	programa.	
•	Entrada	à	destilaria	de	uísque.	
•	Entrada	Beatles	Story	Museu.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

9 dias desde  1.330 $
C-981

Noites: Londres 3. Harrogate 1. Edimburgo 1. Glasgow 1. Liverpool 2.

Todo o necessário para conhecer o mais importante do país

Preços por pessoa USD

Abril: 9, Maio: 7, 21
Em quarto duplo .................................... 1.330 $

Supl. quarto single ................................. 495 $

Junho: 4, 18, 25 Jul: 2, 9, 16, 23
Set: 10, 24, Oct: 8
Em quarto duplo .................................... 1.355 $

Supl. quarto single ................................. 515 $

Julho: 30 Agosto: 6, 20, 27
Em quarto duplo .................................... 1.365 $

Supl. quarto single ................................. 515 $

Novo itinerario

Abril 9     

Maio 7 21    

Junho 4 18 25   

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 20 27   

Setembro 10 24    

Outubro 8     
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€

Londres

Edimburgo

Highlands

Harrogate
Glasgow

Liverpool
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1º Dia (Sexta) LONDrES
Chegada ao aeroporto de Londres-Heathrow. Traslado ao hotel. 
Hospedagem. 
2 º Dia (Sábado) LONDrES
Hospedagem com café da manhã. De manhã realiza-
remos uma excursão Panorâmica da cidade de Londres 
em ônibus, onde visitaremos os bairros de Westminster, 
Kensington, Mayfair e Belgravia. Pararemos para fo-
tografar o Parlamento, a Abadia de Westminster, o 
Big Ben, o London Eye, o Royal Albert Hall e o Albert 
Memorial. Veremos a troca da guarda da rainha em 
frente ao Buckingham Palace (se houver). Percorremos o 
“West End”: zona dos teatros, restaurantes e as praças de 
Piccadilly	Circus	e	Trafalgar	Square.	Também	passaremos	
pelos pela zona cultural: Museu da História Natural, Victoria 
& Albert, Museu das Ciências e a Galeria Nacional. A excursão 
terminará no Palácio de Buckingham às 11:45 horas. Resto do 
dia livre para seguir aproveitando desta magnífica cidade. 

3 º Dia (Domingo) LONDrES-OXFOrD-STraTFOrD-CHESTEr-
LiVErPOOL (410 kms)
Café da manhã. Saímos de Londres em direção ao noroeste e nos dirigimos a 
cidade universitária de Oxford onde realizaremos uma breve caminhada para admirar 
seus	magníficos	colégios	universitários,	teremos	tempo	de	visitar	um	deles.	A	universidade	de	
Oxford	que	é	a	mais	antiga	do	mundo	dos	Anglófonos,	além	do	que	esta	considerada	uma	das	
melhores e mais prestigiosas do mundo. Desde Oxford nos dirigimos para Stratford-upon-Avon, 
uma cidade encantadora nas margens do rio Avon e lugar de nascimento do dramaturgo William 
Shakespeare. Nesta bela localidade realizaremos uma visita panorâmica com paradas para tirar 
fotos exteriores da Casa de Shakespeare e teremos tempo livre para almoçar. Seguiremos rumo 
ao	norte	até	alcançar	a	cidade	cercada	por	muralhas	de	Chester,	onde	realizaremos	um	percurso	
a	pé	pela	mesma.	Continuaremos	até	alcançar	Liverpool,	berço	do	famoso	grupo	de	rock:	The	

Beatles.	E	Capital	Européia	da	cultura	em	2008,	Liverpool	também	possui	
um dos maiores portos da Inglaterra, com sua conhecida area “Albert 

Dock”. Visita panorâmica. Jantar e hospedagem. 
4º Dia (Segunda) LiVErPOOL-DiSTriTO DOS LaGOS-

GrETNa GrEEN-GLaSGOW (380 kms)
Café da manhã. Nosso percurso nos levará ao norte pelo 
Distrito dos Lagos, lugar de inspiração de poetas e escri-
tores ingleses. Viajaremos às margens do Lago Grasmere 
até	 alcançar	 a	 fronteira	 com	Escócia	 em	Gretna	Green.	
Tempo livre para almoçar. Já em terras escocesas, conti-
nuaremos em rumo ao norte para a terceira maior cidade 
do Reino Unido, Glasgow, onde realizaremos uma breve 
visita. Possui a famosa rua Buchanan, conhecida pela sua 

arquitetura vitoriana e suas lojas. Hospedagem. 
5º Dia (Terça) GLaSGOW-LOCH LOMOND-FOrT WiLLiaM-

LaGO NESS-iNVErNESS-HiGHLaNDS (335 kms)
Café da manhã. Abandonamos Glasgow e nos dirigimos para 

o Loch Lomond, contornando suas belas margens chegaremos 
nas Terras Altas escocêsas, conheceremos um pouco da história 

dos	seus	famosos	clãs	familiares.	Através	de	Crianlarich,	chegaremos	
ao Fort William. Tempo livre para almoçar. Pela tarde iremos ao Lago 

Ness, onde tomaremos a pitoresca rota às margens do Lago a procura de 
“Nessie”, o esquivo monstro que vive nos abismos do lago. Opcionalmente podem realizar 
o passeio em barco pelo Lago Ness (opcional) e depois visitaremos as Ruinas do Castelo de 
Urquhart. Seguindo pelas as margens do lago chegaremos a Inverness, visita panorâmica. 
Jantar e hospedagem. 
6 º Dia (Quarta) HiGHLaNDS-PiTLOCHrY-STirLiNG-EDiMBUrGO (255 kms)
Após o café da manhã, deixaremos o hotel e entre lindas paisagens de montanhas chega-
remos em Pitlochry onde visitaremos uma destilaria de Uísque e teremos a oportunidade 
de	 conhecer	 o	 centenário	método	de	 fabricação	do	mesmo,	 com	uma	degustação	 incluída.	

Continuamos nosso percurso à Callander e Stirling, localizado no centro da história da Escócia 
e testemunha de furiosas batalhas durante as Guerras pela Independência. A batalha de 
Stirling	Bridge	de	1297	(conhecida	através	do	filme	Coração	Valente	(Braveheart)),	foi	a	maior	
vitória de William Wallace e o converteu líder absoluto da resistência contra os ingleses. 
Visitaremos o Castelo de Stirling, localizado sobre um monte rochoso com impressionantes 
vistas. Tempo livre para almoçar. Seguiremos à Edimburgo, onde efetuaremos uma visita 
panorâmica da cidade antes da nossa chegada ao hotel. Esta noite teremos a oportunidade op-
cional de participar de um jantar animado por folclore escocês típico (opcional). Hospedagem.
7º Dia (Quinta) EDiMBUrGO
Hospedagem com café da manhã. Dia livre para desfrutar de Edimburgo, para visitar 
e explorar o Castelo de Edimburgo por sua conta. Entre as atrações principais da cidade 
encontram-se o Palácio de Holyrood, a Catedral de St. Giles, a Galeria Nacional da Escócia 
e o Yate Real Britannia. 

8º Dia (Sexta) EDiMBUrGO-JEDBUrGH-DUrHaM-YOrK-HarrOGaTE (355 kms)
Café da manhã. Deixamos	Edimburgo	pelo	sul,	através	das	ondulantes	paisagens	das	Terras	
Baixas rumo a Jedburgh, antigo lugar de lutas fronteiriças, onde veremos as ruínas da sua 
abadia	beneditina.	Nossa	rota	continuará	até	alcançar	a	histórica	cidade	de	Durham,	domina-
da pela sua magnífica catedral. Tempo livre para almoçar. Seguiremos à York, bela cidade de 
origem romana e uma ampla história ligada aos vikings e saxões. Teremos tempo para fazer 
um pequeno passeio em suas ruas mais atraentes e admirar o exterior da maior Catedral do 
Norte da Europa. Jantar e hospedagem em Harrogate. 

9º Dia (Sábado) HarrOGaTE-CaMBriDGE-LONDrES (370 kms)
Café da manhã.	Chegamos	no	último	dia	nossa	rota,	que	nos	conduzirá	pelo	sul	até	chegar	na	
encantadora	cidade	universitária	de	Cambridge,	que	não	é	apenas	rival	de	Oxford	em	sua	edu-
cação	e	esporte,	mas	também	em	sua	beleza	e	riqueza	arquitetônica.	Tempo	livre	para	almoçar	
e	para	passear	pelos	seus	colégios	universitários	e	ruas	históricas.	Ao	deixar	Cambridge	re-
gresso sem paradas à Londres. Chegaremos aproximadamente às 18:00 horas. Hospedagem. 
10º Dia (Domingo) LONDrES
Café da manhã.	Tempo	livre	em	Londres	até	o	horário	indicado	para	o	transfer	de	saída	ao	
aeroporto de Londres Heathrow. Fim dos serviços.

O Melhor da Inglaterra e Escócia

Cidade Hotel Cat.
Londres Radisson Grafton P

Imperial T
Liverpool Marriott Liverpool City Centre T
Glasgow Holiday Inn Express Glasgow T

Marriot Glasgow P
Highlands Strathspey (Aviemore) T
 Loch Morlich(Aviemore) T
Edimburgo Express by Holliday Inn Edinburgh 

City Centre 
T

Harrogate Cedar Court T

Incluindo

•	Traslados chegada/saída Londres Heathrow.
•	Ônibus	de	luxo	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	3 jantares
•	Visitas indicadas no programa.
•	Entradas:	Um	colégio	Universitário	de	Oxford,	Ruínas	

do Castelo de Urquhart, destilaria de Uísque, Castelo de 
Stirling, Castelo de Edimburgo.   
•	Seguro turístico.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstos

10 dias desde  1.620 $

C-90105

Noites: Londres 3. Liverpool 1. Glasgow 1. Inverness 1. Edimburgo 2. Harrogate 1.

Conhecerá os pontos mais emblemático da Grã Bretanha, e as espetáculares paisagens das Terras Altas da Escócia

Preços por pessoa USD

Abr: 14, 28 Mai: 12, 19, 26 Nov: 10 
Dez: 8 Jan: 12 Fev: 9 Mar: 9
Em quarto duplo .................................... 1.620 $

Supl. quarto single ................................. 695 $

Jun: 2, 9, 16, 23 Set: 1, 15, 29 Out: 20 
Em quarto duplo .................................... 1.635 $

Supl. quarto single ................................. 715 $

Jun: 30 Jul: 7, 14, 21, 28 
Ago: 4, 11, 18, 25 
Em quarto duplo .................................... 1.735 $

Supl. quarto single ................................. 845 $

Abril 14 28    
Maio 12 19 26   
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28  
Agosto 4 11 18 25  
Setembro 1 15 29   
Outubro 20     
Novembro 10     
Dezembro 8     
2018      
Janeiro 12     
Fevereiro 9     
Março 9     
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1º Dia (Sexta) LONDrES
Chegada ao aeroporto Londres (Heathrow) e traslado ao hotel. Alojamento. 

2º Dia (Sábado) LONDrES
Hospedagem com café da manhã. De manhã realizaremos uma excursão Panorâmica 
da cidade de Londres em ônibus, onde visitaremos os bairros de Westminster, Kensington, 
Mayfair e Belgravia. Pararemos para fotografar o Parlamento, a Abadia de Westminster, 
o Big Ben, o London Eye, o Royal Albert Hall e o Albert Memorial. Veremos a troca da 
guarda da rainha em frente ao Buckingham Palace (se houver). Percorremos o “West End”: 
zona	dos	teatros,	restaurantes	e	as	praças	de	Piccadilly	Circus	e	Trafalgar	Square.	Também	
passaremos pelos pela zona cultural: Museu da História Natural, Victoria & Albert, Museu 
das Ciências e a Galeria Nacional. A excursão terminará no Palácio de Buckingham às 11:45 
horas. Resto do dia livre para seguir aproveitando desta magnífica cidade. 

3º Dia (Domingo) LONDrES-CaMBriDGE-YOrK-DUrHaM (440 kms)
Café da manhã. Saímos de Londres pelo norte em sentido à cidade universitária de 
Cambridge.	Em	um	passeio	a	pé	poderão	admirar	a	arquitectura	de	diferentes	períodos	nos	
antigos	Colégios	Universitários.	Continuamos	o	nosso	roteiro	para	a	cidade	de	York,	onde	
teremos tempo livre para passear pelas suas encantadoras ruas e ver a sua esplêndida 
catedral, a maior no norte da Europa. A próxima visita será à cidade histórica de Durham, 
conhecida	pela	sua	catedral	maravilhosa	e	também	pelo	seu	castelo,	que	é	protegido	pela	
UNESCO como Património Mundial. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Segunda) DUrHaM-aLNWiCK-EDiMBUrGO (230 kms)
Depois do café da manhã, sairemos em direção norte para o Castelo de Alnwick , cas-
telo impressionante, com centenas de anos de história e residência oficial dos duques de 
Northumberland, onde realizaremos uma visita panorámica. Contemplaremos os cenários 

de filmes famosos como Harry Potter, Elizabeth e Robin Hood. Continuaremos nossa rota 
através	da	costa	leste	para	chegar	a	Edimburgo,	tempo	livre	para	alomoçar	e	vista	panorâ-
mica	desta	ilustre	cidade.	A	capital	da	Escócia	é	conhecido	pela	sua	famosa	Royal	Mile,	uma	
avenida que liga o Castelo de Edimburgo ao Palácio Holyrood. Hospedagem. 

5º Dia (Terça) EDiMBUrGO-STirLiNG-TrOSSaCHS-GLaSGOW-KiLMarNOCK (210 kms)
Café da manhã. Tempo livre durante a manhã para visitar as ruas e museus em Edimburgo. 
Ao meio-dia, vamos visitar o Parque Natural das Trossachs, desfrutaremos de belas paisa-
gens	na	nossa	rota	passando	por	Stirling,	Callander	e	montanhas.	Também	poderão	visitar	
uma destilaria de Uísque onde poderão observar o processo de produção e degustar a 
famosa bebida nacional escocesa. Chegaremos na terceira maior cidade do Reino Unido, 
Glasgow, onde encontra-se a Rua Buchanan, conhecida tanto por sua arquitetura vitoriana 
como pelas suas lojas. Em Glasgow realizaremos uma visita panorâmica antes de seguir 
para Kilmarnock. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Quarta) KiLMarNOCK-BELFaST-DUBLiN (barco) (310 kms)
Café da manhã. Deixamos Kilmarnock e em barco atravessaremos as águas irlandesas 
para chegar a Belfast, capital da Irlanda do Norte. Realizaremos uma visita panorâmica 
e conheceremos seu passado para entender seu presente. Saberão a quem chamam 
David e Golias, verão a montanha Cave Hill que inspirou a Jonathan Swift a escrever 
“Gulliver	no	País	do	Anões”.	Passaremos	também	pelos	muráis	pintados	e	entenderemos	
a diferença dos bairros protestantes e os bairros católicos. Descobrirão o Titanic Quarter, 
onde visitaremos o impressionante Museu dedicado a recriar a história do Titanic. Tempo 
livre para almoçar. Sairemos em direção a Dublin, passando pelas Montanhas do Mourne. 
Chegaremos a tarde em Dublin, a Capital da República Irlandesa, realizaremos uma visita 
panorâmica de Dublin, onde veremos os principais atrativos da cidade: Aduana, o Castelos 
de Dublin, o Parque Phoenix e descobriremos porque as portas da cidade estão pintadas 
de	cores	diferentes.	Passaremos	também	pela	Universidade	Trinity	College	e	pela	Catedral	
Protestante de São Patrício. Hospedagem.

As maravilhas da Inglaterra, Escócia e Irlanda

Cidade Hotel Cat.
Londres Millenniuim Gloucester P
Durham Radisson Blue Durham P
Edimburgo Express by Holiday Inn Edimburgo T

Capital Edimburgo T
Kilmarnock Park Hotel Kilmarnock P
Dublin Croke Park P
Galway Connacht T
Cork River Lee P
Liverpool Marriot Liverpool P

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída	Londres	(Heathrow).
•	Ônibus	com	guía	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	4	jantares.
•	Travessia	em	barco	entre	Escócia	e	Irlanda.
•	Travessia	em	barco	entre	Irlanda	e	Gales.
•	Visitas	segundo	programa.
•	Entradas:	destilaria	de	uísque,	monastério	de	Clonmacnoise,	penhasco	de	Moher	e	Museu	do	Titanic.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras Hotéis previstos

12 dias desde  2.295 $

C-9134

Noites: Londres 3. Newcastle 1. Edimburgo 1. Killmarnock 1. Dublin 2. Galway 1. Cork 1. Liverpool 1.

Os cinco países das Ilhas Britânicas

Abril 7 21    

Maio 5 12 19   

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 28   

Agosto 11 25    

Setembro 1 15 29   

Outubro 13     



Circuitos
Regionais
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7º Dia (Quinta) DUBLiN-CLONMaCNOiSE-aTHLONE-GaLWaY (240 kms)
Após café da manhã viajaremos para o Oeste da Irlanda. Passaremos pelo Mosteiro 
de	Clonmacnoise,	 fundado	por	São	Ciaran	no	séc.	 IV.	Situado	em	frente	ao	Rio	Shannon.	
Seguiremos nossa rota em direção a cidade de Athlone onde teremos tempo livre para 
almoçar.	Seguiremos	até	Galway,	conhecida	como	a	Cidade	das	Tribos,	desfrutaremos	de	
um	tour	da	cidade	a	pé	e	veremos	entre	outros	o	Arco	da	Espanha,	a	Igreja	Protestante	e	
o	Castelo	Lynch.	Também	saberemos	a	origem	dos	famosos	pubs	irlandeses	e	veremos	a	
última Catedral Católica erguida em Irlanda em 1965. Galway tem uma atmosfera especial 
que te fará querer voltar! Teremos tempo livre para explorar o seu pequeno centro comer-
cial. Jantar e hospedagem. 

8º Dia (Sexta) GaLWaY-PENHaSCOS DE MOHEr-LiMEriCK-COrK (255 kms)
Depois do café da manhã, deixaremos Galway rumo ao sul para os Penhascos de Moher. 
Antes	 atravessaremos	 a	 Burren	 (em	 gaélico	 significa	 “Terra	Rochosa”),	 uma	 importante	
extensão de calcário protegido pela UNESCO em frente ao Atlântico. Ao chegar nos 
Penhascos de Moher, a 200 metros acima do nível do mar e 8 km de comprimento vamos 
experimentar uma sensação de liberdade incrivel, uma hora de passeio por ele. Seguiremos 
para a cidade de Limerick, onde teremos tempo livre para passear por suas ruas e almoçar. 
Continuaremos	até	chegar	à	Cork.	“O	Vale	do	Ouro”	tem	um	cenário	espetacular,	riqueza	
cultural, sua gastronômia e um patrimônio histórico que pode competir com outras grandes 
cidades da Irlanda. Sua produção de cevada a converteu em um dos principais produtores 
de whisky e aí encontramos a destilaria mais famosa do país. Excursão panorâmica de 
Cork, veremos os seus pontos mais emblematicos como a Igreja de Santa Ana Shandon, 
relógio	da	mentira	e	a	Catedral	Protestante	de	St.	Finbar.	Cork	como	Veneza,	é	uma	cidade	
construída sobre águas e onde encontra-se um importantíssimo Porto comercial, um dos 
maiores portos do mundo, depois de Sidney e São Francisco. Hospedagem. 

9º Dia (Sábado) COrK-rOCHa DE CaSHEL-DUBLiN
Depois do café da manhã, iremos para Rocha de Cashel, fortaleza anterior a invasão 
normanda que foi concedida ao poder eclesiástico e está ligada a mitologías locais de São 
Patricio, padroeiro da Irlanda. Aqui Oliver Cromwell, em 1647, termina com a morte de 
3.000 pessoas. Tempo livre para fotografar sua impressionante fortaleza e caminhar por 
suas ruas. Continuaremos a Dublin, onde chegamos na hora de almoçar e teremos o resto 
da tarde livre para desfrutar da cidade e a última oportunidade de fazer compras em terras 
irlandesas. Hospedagem. 

10º Dia (Domingo) DUBLiN-CONWY-CHESTEr-LiVErPOOL (190 kms)
Café da manhã. De manhã cedo partiremos para o Porto de Dublin e embarcaremos em 

ferry atravessaremos o mar da Irlanda e chegaremos no País de Gales. Veremos o belo 
povoado de Conwy, ainda protegido por suas muralhas medievais de defesa, e teremos 
tempo livre para almoçar. Seguiremos para Chester, outra cidade cercada por muralhas e 
realizaremos um breve tour panorâmico. Continuaremos para Liverpool, berço da famosa 
banda	de	rock:	The	Beatles	e	capital	européia	da	Cultura	em	2008.	Liverpool	também	pos-
sui um dos maiores portos da Inglaterra. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Segunda) LiVErPOOL-STraTFOrD-COTSWOLDS-OXFOrD-LONDrES (410 kms)
Café da manhã. A nossa rota nos levará à Stratford -upon- Avon, uma cidade encantadora 
nas margens do rio Avon e local de nascimento do dramaturgo William Shakespeare. Breve 
passeio panorâmico e tempo livre para almoçar. Continuamos pelas vilas pitorescas de 
Cotswolds	até	alcançar	a	cidade	universitária	de	Oxford	onde	realizaremos	um	curto	pas-
seio	a	pé	para	admirar	seus	magnificos	colegios	universitarios.	De	Oxford	sairemos	para	
Londres, com horario previsto de chegada às 18:00 horas. Hospedagem. 

12º Dia (Terça) LONDrES
Café da manhã. Tempo	livre	em	Londres	até	no	horário	indicado	para	o	traslado	de	saída	
ao aeroporto Heathrow. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Abr: 7, 21, Mai: 5, 12, 19 
Em quarto duplo ...................................................... 2.295 $

Supl. quarto single ................................................... 910 $

Jun: 2, 9, 16, 23 Set: 1, 15, 29 Out: 13 
Em quarto duplo ...................................................... 2.325 $

Supl. quarto single ................................................... 920 $

Jun: 30 Jul: 7, 14, 28 Ago: 11, 25 
Em quarto duplo ...................................................... 2.360 $

Supl. quarto single ................................................... 910 $
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1º Dia (Domingo) LONDrES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

2º Dia (Segunda) LONDrES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica a esta cidade cosmopolita para conhecer os lu-
gares mais interessantes, como as Casas do Parlamento e o 
Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio 
de Buckingham com a troca da Guarda Real (se as con-
dições meteorológicas forem favoráveis), Picadilly Circus... 
Em seguida, possibilidade de fazer uma excursão opcional 
ao Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza ha-
bitada do mundo. Seguiremos para a City of London, onde 
se encontram os monumentos mais emblemáticos da cidade.

3º Dia (Terça) LONDrES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais. Sugerimos uma excursão opcional à cidade de Oxford, 
famosa	por	sua	célebre	universidade,	ou	dispor	de	seu	tempo	livre	pa-
ra continuar conhecendo uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 
compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

4º Dia (Quarta) LONDrES-FOLKESTONE- EUrOTÚNEL-CaLaiS-PariS 
Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no trem “Le Shuttle” e atravessar 
o	Canal	da	Mancha	pelo	Eurotúnel	até	Calais,	em	território	francês.	Continuação	da	viagem	
para Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um cruzeiro ao longo do Sena. 

5º Dia (Quinta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita panorâmica pela Cidade Luz passando ao 

longo de seus monumentos mais famosos, como a Place de la Concorde 
e	o	Arco	do	Triunfo,	a	Champs	Elysées,	a	Bastilha,	a	île	de	la	Cité	

com a imponente catedral de Notre Dame; Invalides, onde se 
encontra o túmulo de Napoleão - com breve parada para 

fotografar a Torre Eiffel. Na parte da tarde, recomendamos 
uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua deslumbrante arquitetura e seus belos jardins. À 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um famoso 
espetáculo.

6º Dia (Sexta) PariS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para fazer uma 

visita opcional ao interior do importante Museu do Louvre 
e da Catedral de Notre Dame, ou ainda, para atividades 

pessoais e continuar a descobrir os monumentos mais impor-
tantes desta cidade cosmopolita. 

7º Dia (Sábado) PariS-BrUGES-BrUXELaS 
Café da manhã	e	saída	para	a	Bélgica	para	chegar	à	bela	e	romântica	

cidade de Bruges. Breve parada para passear pelo centro antigo e admirar 
seus belos canais. Continuação para a capital, Bruxelas, e tempo livre para explo-

rar a icônica Grand Place, considerada uma das mais belas praças do mundo. Hospedagem. 

8º Dia (Domingo) BrUXELaS-rOTErDÃ-Haia-aMSTErDÃ 
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade mais importante da Holanda. Breve 
visita panorâmica e continuação para Haia, capital administrativa, com uma breve visita e 
continuação para Amsterdã. Hospedagem. 

9º Dia (Segunda) aMSTErDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica em Amsterdã, 

também	 chamada	 de	 Veneza	 do	 Norte	 por	 seus	 canais.	 Passaremos	 pela	 Praça	 Dam,	 o	
Bairro Judeu, a Schreierstoren (Torre das Lágrimas) e faremos uma visita a uma oficina de 
lapidação e polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional para as típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de barco pelos seus canais, contemplando a 
bela arquitetura dos edifícios riberinhos. 

10º Dia (Terça) aMSTErDÃ-BErLiM 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Alemanha e chegar à sua capital, a mo-
numental cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são visíveis os sinais 
de seu recente passado de pós-guerra, e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

11º Dia (Quarta) BErLiM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade para 
se familiarizar com os principais monumentos, percorrendo os lugares mais importan-
tes	 desta	 cidade,	 que	 se	 mantinha	 dividida	 até	 recentemente,	 símbolo	 da	 reunificação:	
Portão de Brandenburgo, o Reichstag ou parlamento, Postdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida	Kurfurstendamn...e	 os	 restos	 do	muro	que	dividia	 a	 cidade	até	 1989.	 Tarde	 livre	
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

12º Dia (Quinta) BErLiM 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Norte da Europa

Cidade Hotel Cat.

Londres Ibis Earls Court TS
Royal National TS
St. Giles TS

Paris Novotel Suite  Paris Nord 18eme P

Bruxelas Silken Berlaymont P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Berlim Park Hotel Blub P
Grand City Hotel Berlin East P

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

12 dias     desde  1.370 $
C-41272

Noites:  Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2.

Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ........................................ 1.450 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 20 ....... 1.380 $

Em quarto duplo Outubro 29 a Março 18.. 1.370 $

Supl. quarto single ..................................... 710 $

Supl. meia pensão exceto Londres e 
Paris (5 jantares)  ...................................... 160 $

Redução 3.ª pessoa em triplo ................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Incluindo

•	Traslado	Chegada	Londres.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em,	Londres,	Paris,	Amsterdã	e	Berlim.
•	Café	da	manhã	buffet	diário,	exceto	em	Londres.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.
•	Taxa	Municipai	em	Paris.

Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 26
Dezembro 10 17 24 31
2018
Janeiro 7 21
Fevereiro 4 18
Março 4 11 18 25
Abril 1



Circuitos
Regionais

€

Praga

Budapeste
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1º Dia (Quinta) PraGa 
Chegada ao aeroporto internacional de Praga-Ruzyne. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. 

2º Dia (Sexta) PraGa 
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita a esta monumental cidade para co-
nhecer seus monumentos mais importantes: a parte alta do Castelo, a Catedral de São Vito, 
o típico bairro de “Malá Strana” e a Ponte Charles, que atravessa o rio Vltava (Moldava). 
Passaremos pela parte antiga com a Praça da Cidade Velha, onde se encontra o famoso re-
lógio astronômico, a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa do Menino Jesus de Praga, o Teatro 
Nacional, a Praça Venceslau...  Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade. 

3º Dia (Sábado) PraGa-BraTiSLaVa-BUDaPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada e continuação 
da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo 
livre e possibilidade de realizar uma excursão opcional a Budapeste Iluminada e um cruzeiro 
no Danúbio. 

4º Dia (Domingo) BUDaPESTE 
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a esta cidade única que está dividida 
em duas partes. Começaremos pela colina de “Buda”, onde se encontra a cidade velha com 
o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores para contemplar uma bela 
vista panorâmica do rio Danúbio. Depois, “Pest”, a área comercial moderna na planície às 
margens do rio, com o Parlamento, a Praça dos Heróis… À noite, será oferecido um jantar 
folclórico húngaro opcional. 

5º Dia (Segunda) BUDaPESTE 
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Praga e Budapeste

Cidade Hotel Cat.
Praga Pyramida P

Budapeste Mercure Budapest Buda P

Incluindo

•	Traslado:	Chegada	Praga.	
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Praga	e	Budapeste.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Datas de saída garantidas: Quintas-Feiras Hotéis previstos

5 dias     desde  450 $
C-35401

Noites: Praga 2. Budapeste 2.

Duas capitais da Europa Central

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo ......................................... 500 $

Em quarto duplo Julho 6 a Agosto 24 ........ 480 $

Em quarto duplo Novembro 2 a Março 22 . 450 $

Supl. quarto single ...................................... 190 $

Supl. meia pensão (4 jantares) ................... 110 $

Redução 3.ª pessoa em triplo .................... 5%
Nota: Preços a partir de Março 29 de acordo com nossa Programação 2018/2019.

Março 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23
Dezembro 7 21 28
2018
Janeiro 4 11 18
Fevereiro 1 15
Março 1 15 22 29
Abril 5 12
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Bucareste

Sibiu 

Cluj Napoca        Targu Mures 
Brasov
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1º Dia (Domingo) BUCarESTE 
Chegada ao aeroporto de Bucareste. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) BUCarESTE-SiBiEL-SiBiU (280 kms)
Café da manhã.	Saída	para	o	Mosteiro	Cozia,	construído	no	século	XIV,	de	arte	bizantina	
ao estilo romeno. Seguiremos para Sibiel, uma localidade típica, onde visitaremos o Museu 
das coleções de ícones de vidro. Almoço típico numa casa rural. Chegada à cidade de Sibiu, 
eleita a Capital Europeia da Cultura de 2007. Visita à cidade incluindo a Praça Principal, a 
Praça	Menor	e	as	catedrais	ortodoxa,	católica	e	evangélica.	Hospedagem.

3º Dia (Terça) SiBiU-aLBa iULia-CLUJ NaPOCa (190 kms)
Café da manhã. Saída para Cluj Napoca passando por Alba Iulia. Visita panorâmica para 
ver as ruínas da antiga cidadela e a catedral da cidade. Almoço. Continuação da viagem 
para Cluj-Napoca e visita panorâmica no centro da cidade incluindo as catedrais ortodoxa 
e católica. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) CLUJ NaPOCa-TUrDa-TarGU MUrES (140 kms)
Café da manhã. Saída para Turda para visitar as salinas, o local subterrâneo mais bonito 
do mundo, uma mina de sal formada há cerca de 14 milhões de anos, que já era explorada 
pelos romanos e se estende no subsolo por 45 km quadrados, a 1,2 km de profundidade 
(embora	 o	 passeio	 turístico	 desça	 até	 um	máximo	 de	 850	m).	 Continuaremos	 com	 a	 vi-
sita ao museu de História Turda, com uma exposição de arqueologia romana. Almoço. 
Continuação	para	Targu	Mures,	cidadela	medieval	construída	no	século	XV	e	reconstruída	
mais	tarde,	no	século	XVII.	Visita	panorâmica	pela	cidade.	Hospedagem.

5º Dia (Quinta) TarGU MUrES-BiErTaN-SiGHiSOara-BraSOV (240 kms)
Café da manhã. Saída para Biertan, onde, sobre uma colina que domina os arredores, 
eleva-se	uma	igreja	fortificada	do	século	XVI	(patrimônio	UNESCO)	de	estilo	gótico	tardio,	
em cujo interior poderemos admirar esculturas de madeira, pinturas e lápides. Seguiremos 
para Sighisoara, originariamente cidade romana, hoje uma das cidades medievais mais 
importantes do mundo. No alto de uma colina destaca-se a cidadela fortificada, com suas 
portas	e	passagens	secretas;	a	Torre	do	Relógio	do	século	XIV	e	a	casa	onde	nasceu	o	
príncipe Vlad Tepes – o Empalador. Almoço. Na parte da tarde saída para Brasov, atra-
tiva e tradicional cidade, que se orgulha de seu passado como capital da Transilvânia. 
Hospedagem.

Transilvânia Medieval e os Cárpatos  

Cidade Hotel Cat.

Bucareste Capital Plaza P
Novotel P
Mercure P

Sibiu Continental Forum P
 Ramada Sibiu P

Cluj Napoca Grand Hotel Napoca P

Targu Mures Grand P
Concordia P

Brasov Aro Palace P

Datas de saída garantidas: Domingos Hotéis previstos

8 dias     desde  985 $

C-900087

Noites: Bucareste 2. Sibiu 1. Cluj Napoca 1. Targu Mures 1. Brasov 2.

Transilvânia, romântica e fascinante

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 985 $

Supl. quarto single ................................. 290 $

6º Dia (Sexta) BraSOV-PrEJMEr-BraN-POiaNa BraSOV-BraSOV (140 kms)
Café da manhã.	Pela	manhã	saída	para	visitar	Prejmer,	com	a	igreja	fortificada	(século	XV,	
Patrimônio UNESCO). Continuação para Bran, onde visitaremos o castelo, uma fortaleza 
do	século	XIV	conhecida	mundialmente	como	o	“Castelo	de	Drácula”	graças	aos	cineastas	
americanos. Continuação para Poiana Brasov, estação de inverno e verão conhecida como 
o “prado do sol”. Almoço. Na parte da tarde, retorno a Brasov e visita à cidade incluindo 
a Praça Principal, a Igreja Negra e o centro histórico (Scheii Brasovului). Hospedagem.

7º Dia (Sábado) BraSOV-SiNaia (Castelo Peles)-BUCarESTE (300 kms)
Café da manhã. Saída para Sinaia para visitar o Castelo de Peles, antiga residência de 
verão	da	família	real	romena,	construído	no	século	XIX	pelo	primeiro	rei	da	Romênia	–	Carol	
I; e o Mosteiro de Sinaia, fundado em 1695 por Miguel Cantacuzino, grande dignatário 
romeno, ao voltar de uma viagem à Terra Santa (o mosteiro de Sinaia deve seu nome ao 
monte Sinai). Continuaremos para Bucareste. Almoço. Na parte da tarde, visita panorâmi-
ca na cidade com entrada ao museu do Povo (Satului) ao ar livre. Hospedagem.

8º Dia (Domingo) BUCarESTE 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: Grupos com menos de 6 participantes podem ser operados somente com guia-motorista.

Novo

•	Traslados	chegada/saída	Bucareste.
•	Transporte	em	microônibus/ônibus.	
•	Guia	acompanhante	do	2º	ao	7º	dia.	
•	Café	da	manhã	diário.
•	6	almoços.
•	Visitas	conforme	o	programa,	com	

entradas inclusas em: Mosteiro 
Cozia, Sibiu, catedrais ortodoxa, 
católica	e	evangélica.	Sibiel,	Museu	
das coleções de ícones. Alba Iulia, a 
cidadela (interior, a Sala da União) 

e a catedral. Cluj Napoca, catedrais 
ortodoxa e católica. Turda, minas de 
sal. Museu de História. Biertan, a 
igreja fortificada. Sighisoara, Museu 
de História dentro da Torre do 
Relógio. Prejmer-igreja fortificada. 
Castelo de Bran. Brasov, Igreja 
Negra. Sinaia, Mosteiro e o Castelo 
de Peles. Bucareste, Museu do Povo.
•	Transporte	de	1	mala	por	pessoa.
•	Seguro	turístico.

Incluindo
Junho 25     

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27  

Setembro 3 10    
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Moscou

€

São Petersburgo
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1º Dia (Terça) MOSCOU 
Chegada ao Moscou. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Jantar 
e hospedagem. 

2º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça 
Vermelha,	uma	das	maiores	praças	do	mundo,	ao	pé	das	muralhas	
do	antigo	Kremlin,	também	famosa	pelo	Mausoléu	de	Lenin	e	pela	
Catedral de São Basílio. A partir do passeio ribeirinho de Santa 
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do 
Kremlin, e, a partir do mirante da Universidade de Moscou, vai 
admirar um incrível panorama com a famosa Catedral de Cristo 
Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais 
belo do mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e bai-
xos-relevos, pinturas, mosaicos e vitrais. Na atualidade, transpor-
ta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. Continuamos 
com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da 
cidade, localizado em uma colina de 40 metros de altura e cercado 
por	uma	muralha	de	2	km	de	extensão	com	20	torres.	No	século	
XIV foram construídas as catedrais da Dormição, da Anunciação 
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. 
Completando o conjunto da praça está o campanário de Ivan, 
o	 Grande,	 ao	 pé	 do	 qual	 encontra-se	 	 o	 Sino	 do	 czar,	 o	 maior	
do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar 
algumas das catedrais e admirar as obras-primas dos pintores de 
ícones russos. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Quinta) MOSCOU 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

1º Dia (Sexta) SÃO PETErSBUrGO 
Chegada ao São Petersburgo. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Jantar e hospedagem. 

2º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar 
Pedro, o Grande, às margens do rio Neva. Durante a visita pas-
saremos ao longo da Avenida Nevsky, a principal via da cidade; 
admiraremos as catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, 
a Praça do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o 
Jardim de Verão etc. Visitaremos a famosa fortaleza de Pedro e 
Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, com sua magnífica 
catedral, panteão dos czares russos. Visita ao Museu Hermitage, 
que	 possui	 uma	 das	 pinacotecas	 mais	 completas	 e	 é	 um	 dos	
maiores do mundo, fundado pela Imperatriz Catarina, a Grande, 
em 1764. O museu ocupa 5 edifícios conectados uns aos outros e 
possui um acervo de mais de 3 milhões de peças que vão desde o 
período	pré-histórico	até	os	tempos	modernos	e	representam	qua-
se todas as culturas do mundo. Conta com uma rica coleção das 
escolas italiana (Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holande-
sa e flamenga (Rembrandt, Rubens, Van Dyck etc.), espanhola (El 
Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya etc.) e francesa clássica 
(Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.
 
3º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN- 
SÃO PETErSBUrGO ( 50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precio-
so palácio barroco com um parque vasto e elegante, um exemplo 

perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a Sala de Âmbar, 
é	 considerada	 a	 oitava	 maravilha	 do	 mundo.	 Retorno	 para	 São	
Petersburgo. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Moscou.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	2	jantares
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Incluindo

•	Traslados	chegada/saída.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	São	Petersburgo.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	jantares
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Noites: Moscou 2. Noites: São Petersburgo 3.

Novo

Novo

C-942 C-954

Maio 16 30

Junho 6 20 27

Julho 11 18

Agosto 1 8 22 29

Setembro 12 19

Outubro 3 10 24 31

Maio 12 26

Junho 2 16 23

Julho 7 14 28

Agosto 4 18 25

Setembro 8 15 29

Outubro 6 20 27

Datas de saída garantidas: Terças-feiras Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras

Cidade Hotel Cat.
Moscou Radisson Belorusskaya P

Cidade Hotel Cat.
São Petersburgo Radisson Sonya P

Hotéis previstos Hotéis previstos

Em quarto duplo .................. 500 $

Supl. quarto single ............... 150 $

Preços por pessoa USD Em quarto duplo .................. 620 $
Supl. quarto single ............... 150 $
Supl. Noites Brancas
De 13/Maio – 8/Julho 
Em quarto duplo .................. 110 $
Supl. quarto single ............... 100 $
Supl. 9/Julho – 1/Outubro
Em quarto duplo .................. 50 $
Supl. quarto single ............... 50 $

Preços por pessoa USD

VISTOS 
A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma 
carta-convite para obter o VISTO. 

VISTOS 
A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma 
carta-convite para obter o VISTO. 

Moscou
3 dias desde  500 $

São Petersburgo
4 dias   desde  620 $
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São Petersburgo

Tver

Moscou
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Cidade Hotel Cat.

São Petersburgo Radisson Sonya P

Tver Hotel Tver T
Tver Park Hotel T

Moscou Radisson Belorusskaya P

De São Petersburgo a Moscou 
7 dias desde  940 $

C-9075

Noites: São Petersburgo 3. Tver 1. Moscou 2.

1º Dia (Sexta) SÃO PETErSBUrGO 
Chegada ao São Petersburgo. Traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Jantar e hospedagem. 

2º Dia (Sábado) SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada 
pelo czar Pedro, o Grande, às margens do rio Neva. 
Durante a visita passaremos ao longo da Avenida 
Nevsky, a principal via da cidade; admiraremos as ca-
tedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça 
do Palácio com o Palácio de Inverno, o Almirantado, o 
Jardim de Verão etc. Visitaremos a famosa fortaleza de 
Pedro e Paulo, o primeiro edifício de São Petersburgo, 
com sua magnífica catedral, panteão dos czares russos. 
Visita ao Museu Hermitage, que possui uma das pinacotecas 
mais	 completas	 e	 é	 um	dos	maiores	 do	mundo,	 fundado	 pela	
Imperatriz Catarina, a Grande, em 1764. O museu ocupa 5 edifícios 
conectados uns aos outros e possui um acervo de mais de 3 milhões de 
peças	que	vão	desde	o	período	pré-histórico	até	os	tempos	modernos	e	repre-
sentam quase todas as culturas do mundo. Conta com uma rica coleção das escolas italiana 
(Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano etc.), holandesa e flamenga (Rembrandt, Rubens, Van 
Dyck etc.), espanhola (El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya etc.) e francesa clássica 
(Poussin, Bourdon, Boucher, Lancret etc.). Jantar e hospedagem.

3º Dia (Domingo) SÃO PETErSBUrGO-PUSHKiN-SÃO PETErSBUrGO (50 kms)
Café da manhã. Saída para Pushkin, onde nos espera um precioso palácio barroco com 
um parque vasto e elegante, um exemplo perfeito de jardinagem russa. A joia do palácio, a 
Sala	de	Âmbar,	é	considerada	a	oitava	maravilha	do	mundo.	Retorno	para	São	Petersburgo.	
Tarde livre. Jantar e hospedagem.

maiores	 praças	 do	mundo,	 ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	Kremlin,	 também	 famosa	 pelo	
Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	do	passeio	ribeirinho	de	Santa	
Sofia, você vai contemplar a vista mundialmente conhecida do Kremlin, e, a partir do 
mirante da Universidade de Moscou, vai admirar um incrível panorama com a famosa 
Catedral de Cristo Salvador. Visitaremos o metrô de Moscou, considerado o mais belo do 
mundo, cujas estações são decoradas com estátuas e baixos-relevos, pinturas, mosaicos 
e vitrais. Na atualidade, transporta cerca de dez milhões de passageiros diariamente. 
Continuamos com a visita ao Kremlin, o principal complexo arquitetônico da cidade, locali-
zado em uma colina de 40 metros de altura e cercado por uma muralha de 2 km de extensão 
com	20	torres.	No	século	XIV	foram	construídas	as	catedrais	da	Dormição,	da	Anunciação	
e de São Miguel Arcanjo, que formaram a Praça das Catedrais. Completando o conjunto 
da	praça	está	o	campanário	de	Ivan,	o	Grande,	ao	pé	do	qual	encontra-se	o	Sino	do	czar,	o	
maior do mundo, bem como o Canhão do czar. Você vai poder visitar algumas das catedrais 
e admirar as obras-primas dos pintores de ícones russos. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Quinta) MOSCOU 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

4º Dia (Segunda) SÃO PETErSBUrGO-NOVGOrOD-
KrESTTSY-VaLDai-TVEr (560 kms)

Café da manhã. Saída para Novgorod, onde faremos um 
tour panorâmico que inclui uma visita ao Kremlin, ao 

antigo palácio do arcebispo, à catedral de Santa Sofia (o 
mais antigo templo de pedra da Rússia). Almoço. Visita 
ao museu da arquitetura rural “Vitoslavitsi”. Saída 
para o lugarejo de Kresttsy, cuja atividade principal 
de	 sua	 população	 foi,	 durante	 séculos,	 alimentar	 os	
viajantes. Neste local, situado entre as duas capitais 
russas, Moscou e São Petersburgo, você pode vai 

poder tomar um chá quente servido num “samovar” 
e comer um “pirozhki”, tradicional pãozinho russo. 

Seguiremos para Valdai, onde visitaremos o Mosteiro 
Iversky e o museu dos sinos. Continuação para Tver. Jantar 

e hospedagem.

5º Dia (Terça) TVEr-SErGUiEV POSSaD-MOSCOU (270 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de Tver, incluindo a 

igreja da Trindade (Branca) e o Palácio de Catarina II. Saída para Serguiev 
Possad. Almoço. Visita a este lugar de grande interesse graças à sua coleção de grandes 
monumentos	da	cultura	russa,	criada	entre	os	séculos	XV	a	XVII.	Neste	local	você	vai	ver	o	
mosteiro	da	Santíssima	Trindade-São	Sérgio,	fundado	em	1337,	conhecido	como	“Vaticano	
Russo”. É um lugar de peregrinação para os ortodoxos que lá vêm para venerar as relíquias 
de	São	Sérgio	de	Radonej.	Atualmente	no	terreno	do	mosteiro	encontram-se	a	residência	
de	verão	do	Patriarca	russo	Kirill,	a	academia	espiritual	e	o	seminário,	além	de	escolas	de	
canto e iconografia. Continuação para Moscou. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quarta) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da Rússia: Praça Vermelha, uma das 

Incluindo

•	Traslados	chegada/São	Petersburgo,	saída/Moscou.
•	Ônibus	de	luxo	com	WI-FI	gratuito.
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	São	Petersburgo	e	Moscou.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	2	almoços	e	6	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Bolsa	de	viagem.

Hotéis previstos

Maio 12 26

Junho 2 16 23

Julho 7 14 28

Agosto 4 18 25

Setembro 8 15 29

Outubro 6 20 27

Datas de saída garantidas: Sextas-Feiras

Novo

VISTOS 
A VPT Viajes para Todos vai fornecer uma 
carta-convite para obter o VISTO. 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 940 $

Supl. quarto single ................................. 190 $

Supl. Noites Brancas
De 12/Maio – 7/Julho 
Em quarto duplo .................................... 100 $

Supl. quarto single ................................. 100 $

Supl. 8/Julho – 1/Outubro 
Em quarto duplo .................................... 60 $

Supl. quarto single ................................. 60 $



Circuitos
Regionais€

Moscou

São Petersburgo

Cidade Primeira Luxo
São Petersburgo Sokos Vasilievsky Sokos Palace Bridge

 Sokos Olympia Corinthia Nevskij Palace

Moscou Holiday Inn Suschevsky Metropol

Holiday Inn Lesnaya Marriott Moscow Royal Aurora
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2º Dia SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, às 
margens do rio Neva. Percorreremos a avenida Nevsky, a rua principal da cidade; ad-
miraremos as Catedrais de Santo Isaac e da Virgem de Kazan, a Praça do Palácio com o 
Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão, o Cruzeiro Aurora, etc. Visitaremos 
a Fortaleza de Pedro e Paulo, famosa por sua magnífica Catedral e o Panteão dos czares 
russos. Almoço. Tempo livre. Hospedagem.

3º Dia SÃO PETErSBUrGO
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.

4º Dia SÃO PETErSBUrGO (trem)
Café da manhã. Dia livre. Pela tarde traslado à estação para embarcar no trem noturno 
com destino a Moscou. Noite a bordo em compartimentos quádruplos.

5º Dia MOSCOU
Café da manhã. Chegada a Moscou. Começaremos a visita panorâmica à capital russa 
com	a	Praça	Vermelha,	uma	das	maiores	praças	do	mundo,	aos	pés	da	muralha	do	antigo	
Kremlin,	também	famosa	pelo	Mausoléu	de	Lenin	e	pela	Catedral	de	São	Basílio.	A	partir	
do mirante da Universidade, observaremos uma bela vista panorâmica. Almoço. Traslado 
ao hotel. Hospedagem.

6º Dia MOSCOU
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, compras, passeios, 
etc.

7º Dia MOSCOU
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar explorando a cidade como 
preferir.

8º Dia MOSCOU
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: A ordem das visitas pode ser alterada.

1º Dia SÃO PETErSBUrGO
Chegada ao aeroporto de São Petersburgo. Traslado ao hotel. Hospedagem.

Imagens da Rússia

Datas de saída garantidas

SÃO PETERSBURGO:
Domingos De 30/Abr. a 24/Set.
Segundas-Feiras De 1/Mai. a 25/Set., de 2-30/Out., Nov: 13, 27
 Dez: 4, 25,  Jan: 1, 15,  Fev: 12, 19, Mar: 5, 19
MOSCOU:
Quintas-Feiras De 4/Mai. a 28/Set., de 5-26/Out., Nov: 9, 23
 Dez: 7, 21, 28,  Jan: 18,  Fev: 8, 22,  Mar: 8, 22

Hotéis previstos

8 dias     desde  915 $

C-980

Noites: São Petersburgo 3. Moscou 3. Trem 1.

Duas grandes cidades

Preços por pessoa USD

Primeira Luxo

Em quarto duplo .................................... 915 $ 1.190 $

Supl. quarto single ................................. 355 $ 460 $

Supl. Noites Brancas
De Maio 14 a Julho 13  ......................... 170 $ 170 $

Suplemento trem cabine dupla  ............. 140 $ 140 $
Incluindo

•	Traslados	aeroporto/hotel/aeroporto	
em São Petersburgo e Moscou.
•	Passagem	de	trem	noturno 

(compartimento quadruplos).

•	Traslado	estação	de	trem.
•	Café	da	manhã	diário.
•	2	almoços.	
•	Visitas	indicadas	no	programa.
•	Seguro	turístico.
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Cidade Primeira Luxo
São Petersburgo Sokos Vasilievsky Sokos Palace Bridge

 Sokos Olympia Corinthia Nevskij Palace

Moscou Holiday Inn Suschevsky Metropol

Holiday Inn Lesnaya Marriott Moscow Royal Aurora

€

Moscou

São Petersburgo
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5º Dia SÃO PETErSBUrGO-MOSCOU (trem)
Café da manhã. Tempo livre. Traslado à estação ferroviária para embarcar no trem rápido 
diurno com destino a Moscou. Chegada a Moscou. Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º Dia MOSCOU
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica em Moscou, a capital russa. 
Visitaremos os pontos turísticos: Praça Vermelha - uma das maiores praças do mundo, 
ao	 pé	 das	muralhas	 do	 antigo	 Kremlin,	 também	 famoso	 pelo	Mausoléu	 de	 Lenin	 e	 pela	
Catedral de São Basílio. Você vai contemplar uma das paisagens mais conhecidas do mun-
do: o Kremlin visto a partir do calçadão de Santa Sofia. 7 edifícios - as torres, construídas 
após	a	Segunda	Guerra	Mundial,	são	símbolos	da	Moscou	soviética.	Um	magnífico	pano-
rama com a famosa Catedral de Cristo Salvador pode ser apreciado a partir do mirante 
da	Universidade	de	Moscou.	Também	veremos	o	célebre	metrô	de	Moscou,	considerado	o	
mais belo do mundo. Pela primeira vez na história, a construção de um metropolitano foi 
concebida como um conjunto arquitetônico único. As estações do metrô são decoradas com 
estátuas, relevos, pinturas, mosaicos e vitrais. Almoço. Tarde livre.

7º Dia MOSCOU
Hospedagem e café da manhã. Visita ao recinto amuralhado do Kremlin, que você vai po-
der visitar, e entrar em uma das catedrais – a da Dormição, a da Anunciação, a do Arcanjo 
São Miguel - que formam a Praça das Catedrais. Almoço. Tarde livre.

8º Dia MOSCOU
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

1º Dia SÃO PETErSBUrGO
Chegada a São Petersburgo. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande. 
Percorreremos a avenida Nevsky, admiraremos as Catedrais de Santo Isaac e da Virgem 
de Kazan, a Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o Almirantado, o Jardim de Verão, o 
Cruzeiro Aurora e visita à Fortaleza de Pedro e Paulo, famosa por sua magnífica catedral 
e o Panteão dos Czares. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

3º Dia SÃO PETErSBUrGO
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Hermitage, um dos maiores museus do mundo, 
com obras dos mestres: Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano, Rubens, Rembrandt, El Greco, 
Gauguin, Picasso, etc., assim como esculturas e objetos de arte. Almoço. Tarde livre. 
Hospedagem.

4º Dia SÃO PETErSBUrGO-PETErGOF-SÃO PETErSBUrGO
Hospedagem e café da manhã. Saída para as redondezas da cidade, Peterhof (30 km), 
uma das residências de verão famosa por seus parques espaçosos, decorados com ínume-
ras	fontes	e	cachoeiras,	além	de	uma	série	de	palácios	e	pavilhões	reais	com	milhares	de	
quadros. Almoço. Tarde livre.

Rússia dos Czares

Incluindo

Datas de saída garantidas

SÃO PETERSBURGO:
Domingos De 30/Abr. a 24/Set., de 1-29/Out., Nov: 12, 26
 Dez: 3, 24, 31, Jan: 14, Fev: 11, 18, Mar: 4, 18 
MOSCOU:
Quintas-Feiras De 4/Mai. a 28/Set., de 5-26/Out., Nov: 9, 23
 Dez: 7, 21, 28, Jan: 18, Fev: 8, 22, Mar: 8, 22

Hotéis previstos

8 dias     desde  1.270 $
C-98714

Noites: São Petersburgo 4. Moscou 3. 

Preços por pessoa USD

Primeira Luxo

Em quarto duplo .................................... 1.270 $ 1.610 $

Supl. quarto single ................................. 425 $ 545 $

Supl. Noites Brancas
De Maio 14 a Julho 13 .......................... 170 $ 170 $

•	Traslados	chegada/São	Petersburgo,	
saída/Moscou.
•	Passagem	de	trem	bala	Sapsan.
•	Café	da	manhã	diário.
•	5	almoços.

•	Visitas	indicadas	no	programa.
•	Visita	o	metrô	de	Moscou.
•	Visita	ao	Petergof	(palácio	e	parque).
•	Seguro	turístico.

Novo itinerario
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Zermatt

Região de 
Genebra

Interlaken

ZuriqueBerna
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1º Dia (Domingo) GENEBra
Chegada ao aeroporto de Genebra. Traslado ao hotel. Hospedagem nos arredores.

2º Dia (Segunda) GENEBra-LaUSaNNE-ZErMaTT/TaSCH
Café da manhã e saída para Lausanne, cidade sede do Comitê Olímpico Internacional, 
para fazer uma visita panorâmica na qual se destacam o Museu Olímpico, a catedral gó-
tica, o Palácio de Rumine. Almoço.	Continuação	para	a	região	de	Zermatt/Tasch.	Jantar 
e hospedagem.

3º Dia (Terça) ZErMaTT/TaSCH-iNTErLaKEN/THUN
Café da manhã	 a	 continuação	 tomaremos	 no	 trem	 de	 Tasch	 a	 Zermatt,	 famosa	 cidade	
alpina	aos	pés	do	monte	Cervino	o	“Matterhorn”.	Tempo	livre	nesta	linda	cidade	com	suas	
típicas construções de madeira. Continuação para a região de Interlaken/Tune. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Quarta) iNTErLaKEN/THUN
Café da manhã. Dia livre para realizar uma excursão opcional ao vale de Lauterbrunnen ou 
viajar no trem de montanha “Kleine Scheidegg”. Jantar e hospedagem.
5º Dia (Quinta) iNTErLaKEN-LUCErNa-ZUriQUE 
Café da manhã. Saída para Lucerna, cidade às margens do lago dos Quatro Cantões, onde 
faremos uma visita panorâmica para ver suas construções, praças e ruelas, tal como eram 
nos	 tempos	 medievais.	 Tempo	 livre.	 Continuação	 para	 Zurique.	 Visita	 panorâmica	 pela	
cidade, com destaque para a Bahnhofstrasse, a colina Lindenhof, o antigo bairro de marin-
heiros	e	pescadores,	a	ponte	mais	antigo	de	Zurique,	“Rathaus-Brücke”	onde	se	encontra	a	
Prefeitura. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Sexta) ZUriQUE-SCHaFFHaUSEN-CaTaraTaS DO rENO-BErNa 
Café da manhã.	Saída	para	Schaffhausen,	onde	frémis	um	passeio	de	barco	para	contem-
plar	as	cataratas	do	Reno,	cuja	cachoeira	é	tão	bela	quanto	espetacular.	Continuação	para	
Berna. Almoço.	Visita	panorâmica	a	esta	cidade,	capital	da	Confederação	Helvética,	para	
admirar	 seus	mais	 de	8	 quilômetros	 de	 arcadas,	 o	Carrilhão	e	 a	Fonte	Zähringen	 com	o	
Urso, a mascote bernês. Jantar e  hospedagem.
7º Dia (Sábado) BErNa-MONTrEUX-TrEM “GOLDEN PaSS”-GENEBra 
Café da manhã. Saída para Montbovon onde embarcaremos no trem “Golden Pass” que 
nos	levará	até	a	cidade	de	Montreux,	situada	às	margens	do	lago	Léman.	Almoço na re-
gião. Continuação para Genebra, sede central das Nações Unidas, para realizar uma visita 
panorâmica para admirar seu interessante centro antigo, a Catedral Gótica, o monumento 
à Reforma, Praça do Bourg de Four, a Prefeitura. Jantar e hospedagem nos arredores.

8º Dia (Domingo) GENEBra
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.
Notas: O programa pode ser realizado em sentido inverso. 
O itinerário está sujeito a mudanças, mas o conteúdo e as visitas serão sempre respeitados.
Durante	 congresos	 e	 eventos	 especiais	 nos	 reservamos	 ao	 direito	 de	 oferecer	 hotéis	 alternativos	 nas	
 cidades indicadas ou alredores, categoría 3/4 estrelas. 

Suiça Espetacular

Cidade Hotel Cat.
Região de Genebra NH Geneva Airport P

 Adagio Hotel Thoiry P

Zermatt/Täsch Täscherhof	/	Täsch T

 City	Hotel	Täsch T

Interlaken /Thun região Carlton Europe T

 City hotel Oberland T

Zurique	região Meierhof	Zurich-Horgen P

 Holiday Inn Messe P

Berna Bären	/	Bristol P

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Genebra.	
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	almoços	e	6	jantares.
•	Visitas	indicadas	no	programa.	
•	Visitas	com	guia	local	em	Lausanne,	Lucerna,	Zurique,	Berna	e	Genebra.
•	Passeio	de	barco	pelas	Cataratas	do	Reno.
•	Seguro	turístico.

Datas de saída garantidas: Domingos (Abril 9 e de Maio 7 a Outubro 1) Hotéis previstos

8 dias     desde  1.775 $
C-987

Noites:	Genebra	2.	Zermatt	1.	Interlaken	2.	Zurique	1.	Berna	1.

Visitando Lausanne e Lucerna

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo .................................... 1.775 $

Supl. quarto single ................................. 595 $
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7 Oriente e África

Ampliamos ainda mais a nossa programação; para a VPT não existem fronteiras, nós as suprimimos 
para o seu deleite e o enriquecimento de seus conhecimentos e experiências.

Nesta série você vai encontrar culturas perfumadas por especiarias de países antigos: China, Japão, 
Coreia, Tailândia, Índia, Nepal ... terras de contrastes, povos com devoção ao sagrado e de extrema 
gentileza. Monumentos emblemáticos e lugares para se lembrar de uma vida, escrita com a própria 
crônica de sua experiência. Faça uma pausa, relaxe e desfrute das maravilhas da Ásia.

África, a grande desconhecida, a indomada, a autêntica, sem horizontes naturais, sem limites...

Onde a natureza se expande e ganha vida. Onde o silêncio é tangível e se transforma em nuances. 
Onde os sons se sucedem sem deixar de surpreender, de espantar por seu ineditismo.

Parques naturais cheios de vida, guardiães de riquezas animais e vegetais únicas até os nossos dias. 
Descubra a sensação de viver uma aventura “diferente”.

Dias Circuito Começa Termina Pág.

CHINA

4....... C-9814 Pequim Novo Pequim Pequim ................ 270

6....... C-9814 Pequim-Xangai Novo Pequim Xangai ................. 270

8....... C-9814 China clássica Novo Pequim Xangai ................. 270

COREIA

4....... C-90717 Seul Novo Seul Seul...................... 271

7....... C-90717 Coreia do Sul  Novo Seul Seul...................... 271

DUBAI

4....... C-940 Dubai Express Dubai Dubai ................... 272

5....... C-950 Dubai completo com Abu Dhabi Dubai Dubai ................... 272

8....... C-9080 Dubai Maravilhosa Dubai Dubai ................... 273

15..... C-9156 Dubai-Jordânia-Egito Dubai Cairo .................... 274

Dias Circuito Começa Termina Pág.

EGITO

7....... C-9734 Egito Faraônico Cairo Cairo .................... 275

8....... C-9867 Egito Milenar Cairo Cairo .................... 276

HONG KONG

4....... C-97107 Hong Kong Novo Hong Kong Hong Kong .......... 306

INDIA - NEPAL

7....... C-9717 Triângulo de Ouro Novo Déli Déli ...................... 277

9....... C-9917 Triângulo de Ouro com Varanasi Novo Déli Déli ...................... 278

10..... C-91017 De Bombaim a Déli Novo Bombaim Déli ...................... 280

10..... C-910017 India e Nepal Express Novo Déli Déli ...................... 282

ISRAEL

5....... C-9081 Terra Santa Jerusalém Jerusalém ............ 283

6....... C-9081 Terra Santa Tel Aviv Jerusalém ............ 283

8....... C-9081 Terra Santa Tel Aviv Jerusalém ............ 283

8....... C-984 Israel com Mar Vermelho e Petra Novo Jerusalém Eilat ...................... 284

8....... C-9111 Israel-Jordânia Jerusalém Amã ..................... 285
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Dias Circuito Começa Termina Pág.

ISRAEL

11..... C-9111 Israel-Jordânia Tel Aviv Amã ..................... 285

15..... C-9151 Israel, Jordânia e Cairo Novo Tel Aviv Cairo .................... 286

JAPÃO

4....... C-9767 Tóquio Novo Tóquio Tóquio .................. 288

7....... C-9767 Todo o Japão Novo Tóquio Kyoto ................... 288

JORDÂNIA

5....... C-9052 Maravilhas da Jordânia Amã Amã ..................... 289

7....... C-977 Raízes da Jordânia Amã Amã ..................... 290

MARROCOS

5....... C-955 Cidades imperiais Novo Casablanca Fez ....................... 291

7....... C-9707 Cidades imperiais Novo Tânger Tânger ................. 291

7....... C-972 Marrocos Sul Express Novo Marrakech Marrakech ........... 292

9....... C-994 Cidades imperiais Novo Casablanca Casablanca .......... 293

Dias Circuito Começa Termina Pág.

SUDAFRICA

7....... C-9071 O melhor da África do Sul Novo Johannesburgo Cidade do Cabo ... 294

3....... C-9037 Extensão Cataratas Vitória Novo Cidade do Cabo Johannesburgo .... 295

4....... C-947 Extensão Rota Jardim Novo Cidade do Cabo Cidade do Cabo ... 295

TAILÂNDIA   

4....... C-97107 Bangkok Novo Bangkok Bangkok ............... 306

7....... C-97107 Bangkok e Hong Kong Novo Bangkok Hong Kong .......... 306

TURQUIA

9....... C-995 Tesouros da Turquia Istambul Istambul ............... 296

10..... C-9105 O Melhor da Turquia Istambul Istambul ............... 297

10..... C-9104 Costa do Egeu com Ilhas Gregas Istambul Atenas ................. 298

11..... C-9116 Turquia Milenar com Ilhas Gregas Istambul Atenas ................. 299

VIETNÃ & CAMBOJA

8....... C-9837 Memórias do Vietnã Novo Hanói Ho Chi Minh ........ 300

9....... C-9937 Vietnã & Camboja Novo Hanói Siem Reap ........... 302

10..... C-91037 Vietnã, Templos e Juncos Novo Hanói Ho Chi Minh ........ 304
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Novo

1º Dia PEQUIM
Chegada a Pequim, capital da República Popular China. Traslado ao hotel e hospedagem.

2º Dia PEQUIM
Café da manhã. Saída para fazer uma visita panorâmica pela cidade, com a Praça 
Tiananmen, a Cidade Proibida, o Templo do Céu, o Mercado da Seda. Almoço. Assistiremos 
a um show de acrobacias. Hospedagem.

3º Dia PEQUIM
Café da manhã. Saída para uma excursão de dia completo, incluindo a Grande Muralha e 
o Palácio de Verão. Almoço. Durante a excursão, vamos visitar um ateliê de cloisonné, e 
atravessar de ônibus o Ninho de Pássaro e o Centro Aquático Nacional, popularmente con-
hecido como “Cubo d’Água” (entrada não inclusa). Mais tarde, desfrute de um jantar típico 
durante o qual vamos saborear o famoso “pato laqueado”. Hospedagem.

4º Dia PEQUIM-XI’AN (trem)
Café da manhã. No horário indicado traslado à estação para embarcar no trem-bala com 
destino a Xi’An, capital de 11 Dinastias, que se destaca por haver sido o ponto de partida da 
Milenar “Rota da Seda”. Chegada a Xi’An. Traslado ao hotel e hospedagem. 

5º Dia XI’AN
Café da manhã. Saída para visitar o Museu de guerreiros e cavalos de Terracota do 
Mausoléu de Qin Shi Huang e o pagode do Pequeno Ganso Selvagem. Almoço. Passaremos 
de ônibus pela antiga muralha de Xi’An, que servia de proteção contra os ataques das tribos 
bárbaras do oeste em sua história. Hospedagem.

6º Dia XI’AN-XANGAI (avião)
Café da manhã. Na parte da manhã traslado ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Xangai, o grande centro comercial, industrial e cultural da China. Chegada, traslado 
ao hotel. Hospedagem.

7º Dia XANGAI
Café da manhã. Começaremos a visita da cidade com o Templo do Buda de Jade, o Jardim 
Yuyuan, a orla marítima e a Rua Nanjing. Tarde livre à sua disposição. Hospedagem.

8º Dia XANGAI
Café da manhã. No horário indicado traslado ao aeroporto. Fim dos serviços. 
Notas:
- Passageiros do programa PEQUIM - XANGAI 6 dias. No 4º dia do tour será feito o trajeto 

Pequim - Xangai de trem-bala, 2ª classe, incluindo traslado de saída de Pequim e de chegada em 
Xangai. Restante do programa: igual até o 8º dia do tour.

- Passageiros do programa PEQUIM 4 dias. Finalizam os serviços no 4º dia do programa, com 
traslado de saída para o aeroporto.

- Serviço de gorjeta mínima sugerida não incluso ($ 5 por dia, por passageiro para o guia local e 
$ 3 para o motorista local). 

China clássica

Cidade Hotel Cat.

Pequim Kuntai Royal Neijing P

New Otani Changfugong P

Xi’An Howard Johnson Ginwa P

Gran Noble P

Xangai Grand Mercure P

Guoman P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Pequim,	Saída/Xangai.	
•	Café	da	manhã	americano	diário.
•	Almoços	(comida	chinesa)	indicados	no	programa.
•	Jantar	especial	de	Pato	Laqueado	em	Pequim.	
•	Passagem	de	trem-bala	em	2ª	classe,	Pequim	-	Xi’An.
•	Voo	doméstico	Xi’An	-	Xangai.
•	Visitas	de	acordo	com	o	programa,	com	guia	falando	espanhol.	
•	Assistência	a	show	de	acrobacias	em	Pequim.

Datas de saída: 

Segundas-Feiras (Todo o ano).
Quintas-Feiras (de 1/Abril a 15/Novembro).

Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

8 dias     desde  1.495 $
C-9814

Noites: Pequim 3. Xi’An 2. Xangai 2.

Pequim-Xi’An-
Xangai
8 dias

Pequim-Xangai
6 dias

Pequim
4 dias

1/Abril a 20/Agosto  
Em quarto duplo .................................... 1.535 $ 1.050  $ 600  $
Supl. quarto single ................................. 620 $ 515 $ 320 $
21/Agosto a 15/Nov. 
Em quarto duplo .................................... 1.610 $ 1.080 $ 630 $
Supl. quarto single ................................. 705 $ 590 $ 405 $
16/Nov. a 14/Março  
Em quarto duplo .................................... 1.495 $ 970 $ 580 $
Supl. quarto single ................................. 560 $ 485 $ 320 $
Suplemento aéreo Pequim-Xi’An .......... 205 $ — — 
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Seul - Seul
7 dias

Seul
4 dias

Em quarto duplo ................................................................... 1.995 $ 880 $

Supl. quarto single ................................................................ 475 $ 230 $

Suplemento Feiras
29/Abr-7/Maio, 11-16/Ago, 30/Dic-3/Jan ............................. 675 $ 255 $

Notas:
- O itinerário está sujeito a alterações em virtude das circunstâncias locais.
- Passageiros do programa Seul 4 dias, finalizam os serviços no 4º dia do tour com o traslado ao aeroporto de Inchon.

1º Dia SEUL
Chegada a Seul, capital da Coreia do Sul. Traslado em ônibus privati-
vo ao hotel. Hospedagem.

2º Dia SEUL
Hospedagem e café da manhã. Começamos nossa visita a 
esta maravilha da Ásia Oriental. Gwanghwamun é a entrada 
principal do Palácio Gyeongbokgung, construído em 1395 por 
Taejo, o primeiro imperador da Dinastia Joseon. O Palácio 
Deoksugung, famoso por seu elegante caminho que corre 
paralelo a um muro de pedras, é o único construído ao lado de 
edifícios modernos, o que confere singularidade à paisagem. 
O Palácio Ch’angdokkgung preserva o estilo arquitectônico da 
dinastia Joseon. No jardim que fica na parte de trás do palácio, o 
Huwon, utilizado pelo monarca como lugar de descanso, há árvores de 
300 anos, um lago e um pavilhão que estão reunidos harmoniosamente 
com a natureza. Terminaremos com a visita à famosa torre de Seul, de 236,7 
metros de altura, construída sobre o monte Namsan, uma interessante atração turística 
a partir da qual se descortinam espetaculares vistas de Seul. Também conhecida como a 
melhor torre da Ásia, após sua renovação, em 2005, a torre ganhou um visual magnífico.

3º Dia SEUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua disposição para continuar descobrindo a 
cidade por conta própria ou fazer uma excursão opcional. 

4º Dia SEUL-BUSAN (trem)
Café da manhã. Saída para a estação para embarcar no trem KTX com destino a Busan. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

5º Dia BUSAN 
Hospedagem e café da manhã. Visita de meio dia com 

guia particular em Busan (ou Pusan), a segunda cidade 
mais populosa da Coreia do Sul depois de Seul, locali-

zada no sudeste da península. Possui também o maior 
porto do país. A cidade é conhecida por suas praias e 
águas termais. Poderemos visitar: Templo Haedong 
Yonggungsa (a maioria dos templos budistas da 
Coréia encontra-se nas montanhas, mas este foi 
erigido na costa, no nordeste da cidade), construído 

em 1376 e restaurado em 1970. Em abril, quando as 
cerejeiras estão em flor, é um dos lugares mais bonitos 

de Busan. Mais ou menos a 40 passos há uma escadaria 
e suas adjacências que foram restauradas para atender às 

dramáticas condições dos refugiados da Guerra da Coreia nos 
anos 60. Hoje é um importante ponto de interesse cultural e local 

de muitos filmes e séries de TV na Coreia. Yongdusan Park e Busan Tower: 
No Yongdusan Park, localizado no alto da colina de Nampo-dong, encontra-se a estátua em 
memória das vítimas da Guerra da Coreia, um templo budista, um relógio floral e a torre 
de Busan, onde você pode admirar uma vista deslumbrante da cidade. Gamcheon Culture 
Village: durante a Guerra da Coréia este lugar funcionava como um centro de acolhida 
para refugiados. Depois de restaurado, suas ruas e escadarias tornaram-se um amálgama 
de casas coloridas, galerias de artes, cafés, áreas exclusivas para crianças, o que levou o 
Ministério da Cultura da República da Coreia a declarar a área de Gamcheon, “aldeia cultu-
ral”. Finalmente, Jagalchi, o maior mercado de peixe, onde você pode saborear diferentes 
pratos em um de seus muitos restaurantes. Restante do dia livre.

Coreia do Sul

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Saída	Seul.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Visita	com	guia	local	em	Seul	e	Busan.	
•	Bilhete	de	trem,	2ª	classe.
•	Traslados	hotel/estação/hotel.

Datas de saída: Diárias. Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

7 dias     desde  1.995 $
C-90717    

Noites: Seul 4. Busan 2.

6º Dia BUSAN-SEUL (trem)
Café da manhã. Saída para a estação para embarcar no trem KTX com destino a Seul. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

7º Dia SEUL 
Café da manhã. No horário indicado traslado em veículo privativo até o aeroporto. Fim 
dos serviços.

Cidade Hotel Cat.

Seul Center Park P

Busan Best Western Haeundae P
Novo
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Dubai Express Dubai completo com Abu Dhabi

Noites: Dubai 3.

Pôr do sol árabe
Noites: Dubai 4.

Com a arte da dança do ventre

C-940 C-950

1º Dia DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. Recepção e trasla-
do ao hotel. Hospedagem.

2º Dia DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para as dunas, 
para desfrutar de um pôr do sol árabe. Continuação para nosso 
Campo, onde nos esperam os espetos de cordeiro grelhados, 
cachimbos de água, os sons relaxantes da música árabe e a 
antiga arte da dança do ventre. Retorno ao hotel as 21h30 min. 
Hospedagem.

3º Dia DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade passando pelo Souk de especia-
rias, Museu de Dubai e Mesquita Jumeirah. Parada no Burj al Arab 
para fazer fotos. Passaremos pelo Burj Khalifa, o edifício mais alto 
do mundo; World Trade Centre e Centro Internacional Financeiro. 
Retorno a Dubai. Tarde livre. Às 19h30min, saída para desfrutar 
das vistas panorâmicas e dos sons da enseada de Dubai, nave-
gando a bordo de um Dhow tradicional, que nos levará ao longo 
do canal, partindo da foz até o iluminado Dubai Creek Golf Club. 
Jantar incluso. Retorno ao hotel. Hospedagem.

4º Dia DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

1º Dia DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2º Dia DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída em veículos 4x4 
rumo às fantásticas dunas, para desfrutar de um pôr do sol árabe. 
Continuação para nosso Campo no Deserto, onde nos esperam os 
espetos de cordeiro grelhados, os cachimbos de água, os sons 
relaxantes da música árabe e a antiga arte da dança do ventre. 
Aproximadamente às 21h30 min, retorno ao hotel. Hospedagem.

3º Dia DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade passando pelo Souk das espe-
ciarias, Museu de Dubai, Mesquita de Jumeirah. Faremos uma 
parada para fotos no Burj al Arab, o único hotel 7 estrelas do mun-
do. Passaremos pelo Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo; 
World Trade Centre e Centro Internacional Financeiro. Retorno a 
Dubai. Tarde livre. Às 19h30min, saída para desfrutar das vistas 
panorâmicas e dos sons da enseada de Dubai, navegando a bordo 
de um Dhow tradicional, que nos levará ao longo do canal, partin-
do da foz até o iluminado Dubai Creek Golf Club. Jantar incluso. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.

4º Dia DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi, passaremos por Jebel 

4 dias     desde  340 $ 5 dias     desde  450 $

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Dubai Armada Jlt 4*

Hilton Double Tree 4*
Ramada Jumeirah 4*Sup
Warwick Sheikh 4* Sup
Media Rotana 5*
Grand Millennium 5*

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Dubai Armada Jlt 4*

Hilton Double Tree 4*
Ramada Jumeirah 4*Sup
Warwick Sheikh 4* Sup
Media Rotana 5*
Grand Millennium 5*

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Dubai	(com	assistência	em	espanhol)
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Safari	no	deserto	com	traslados	e	jantar.	
•	Tour	de	meio	dia	em	Dubai	(com	guia	falando	espanhol).	
•	Jantar	no	cruzeiro	Dhow	com	traslados.	
•	Tour	de	dia	completo	em	Abu	Dhabi	com	almoço 

(com guia falando espanhol).

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Dubai 
(com assistência em espanhol)
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Safari	no	deserto	com	traslados	e	jantar.	
•	Tour	de	meio	dia	em	Dubai	(com	guia	falando	espanhol).	
•	Jantar	no	cruzeiro	Dhow	com	traslados.

Ali, o maior porto artificial do mundo, rumo à capital do EAU. 
Admiraremos a Mesquita Sheikh Zayed, a terceira maior do 
mundo, e também o túmulo do antigo presidente da EAU e pai 
fundador da nação. Continuação até a ponte Al Maqta pas-
sando por uma das áreas mais ricas de Abu Dhabi, a Área dos 
Ministros. Chegada à estrada Corniche, que é comparada a 
Manhattan. Faremos uma parada no hotel Emirates Palace para 
fazer fotografias. Este hotel dispõe de heliporto e porto próprios. 
Continuaremos para Al Bateen Area, onde se encontram os palá-
cios da família Real. Almoço em restaurante local. Breve tempo 
livre para fotos e compras. Retorno a Dubai. Hospedagem.

5º Dia DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos  serviços.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
4* 4*Sup. 5*

De Abril a Setembro  
Em quarto duplo ..................... 340 $ 350 $ 405 $
Supl. quarto single .................. 145 $ 150 $ 200 $
De Outubro a Março 
Em quarto duplo ..................... 440 $ 470 $ 525 $
Supl. quarto single .................. 190 $ 225 $ 275 $
Supl. Eventos, por pessoa:  
23-29/Junho, 28/Ago-6/Set,
16-20/Out. 21-24/Nov.
28/Dez-3/Jan, 26/Jan-2/Fev.
25/Fev-2/Mar. ......................... 135 $ 155 $ 225 $

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

4* 4*Sup. 5*

De Abril a Setembro  
Em quarto duplo ......................... 450 $ 470 $ 520 $
Supl. quarto single ...................... 185 $ 200 $ 265 $
De Outubro a Março  
Em quarto duplo ......................... 580 $ 615 $ 660 $
Supl. quarto single ...................... 255 $ 295 $ 360 $
Supl. Eventos, por pessoa:
23-29/Junho, 28/Ago-6/Set,
16-20/Out. 21-24/Nov.
28/Dez-3/Jan, 29/Jan-2/Fev.
25/Fev-2/Mar.. ............................ 180 $ 210 $ 295 $

Notas:
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo e as 

vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa 

obrigatória (Turismo Dirham) a ser pago pelo passageiro 
diretamente no hotel. (Dependendo da categoria do hotel, 
a taxa varia entre 5 a US $ 6 por quarto, por noite).

- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por 
favor, consulte ao fazer a reserva. 

- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, 
consulte ao fazer a reserva.

Notas:
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo e as 

vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa 

obrigatória (Turismo Dirham) a ser pago pelo passageiro 
diretamente no hotel. (Dependendo da categoria do hotel, 
a taxa varia entre 5 a US $ 6 por quarto, por noite).

- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por 
favor, consulte ao fazer a reserva. 

- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, 
consulte ao fazer a reserva.

Datas de saída: 

De Abril a Outubro: Diárias
De Novembro a Março: exceto Quartas e Quintas-feiras.  

Datas de saída: Diárias (exceto Quartas e Quintas)
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Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

4* 4*Sup. 5*

De Abril a Setembro  
Em quarto duplo ......................... 780 $ 805 $ 910 $
Supl. quarto single ...................... 330 $ 350 $ 465 $
De Outubro a Março 
Em quarto duplo ......................... 1.040 $ 1.100 $ 1.230 $
Supl. quarto single ...................... 445 $ 515 $ 640 $
Supl. Eventos, por pessoa:
23-29/Junho, 28/Ago-6/Set,
16-20/Out. 21-24/Nov.
28/Dez-3/Jan, 29/Jan-2/Fev.
25/Fev-2/Mar.. ............................ 310 $ 360 $ 515 $

Notas:
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo 

e as vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa 

obrigatória (Turismo Dirham) a ser pago pelo 
passageiro diretamente no hotel. (Dependendo da 
categoria do hotel, a taxa varia entre 5 a US $ 6 
por quarto, por noite).

- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, 
por favor, consulte ao fazer a reserva. 

- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, 
por favor, consulte ao fazer a reserva.

1º Dia DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para 
as fantásticas dunas, para desfrutar de um pôr do sol 
árabe. Continuação para nosso Campo no Deserto, 
onde nos esperam os espetos de cordeiro grelhados, 
cachimbos de água, os sons relaxantes da música árabe 
e a antiga arte da dança do ventre. Aproximadamente às 
21h30min, retorno ao hotel. Hospedagem.

3º Dia DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade passando pelo Souk, Museu de Dubai, 
Mesquita de Jumeirah. Realizaremos parada para fotos em el Burj al Arab. Passaremos pe-
lo Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo; World Trade Centre e pelo Centro Financeiro. 
Retorno a Dubai. Tarde livre. Hospedagem.

4º Dia DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Café da manhã. Saída para o emirado de Sharjah, que se consolidou como o centro cul-
tural do Oriente Médio. Começaremos com a Rotunda Monumental da Cultura, Museu da 
civilização islâmica, Corniche, souk Al Arsah e souk Central. Retorno a Dubai. Às 19h30min, 
saída para desfrutar das vistas panorâmicas e dos sons da enseada de Dubai, navegando 
a bordo de um Dhow tradicional, que nos conduzirá até o iluminado Dubai Creek Golf Club. 
Jantar incluso. Retorno ao hotel. Hospedagem.

5º Dia DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi, passaremos por 

Jebel Ali, o maior porto artificial do mundo, rumo à ca-
pital do EAU. Admiraremos a Mesquita Sheikh Zayed, 
a terceira maior do mundo, e também o túmulo do 
antigo presidente da EAU e pai fundador da nação. 
Continuação até a ponte Al Maqta passando por 
uma das áreas mais ricas de Abu Dhabi, a Área dos 
Ministros. Chegada à estrada Corniche, que é compara-

da a Manhattan. Faremos uma parada no hotel Emirates 
Palace para fazer fotografias. Este hotel dispõe de heli-

porto e porto próprios. Continuaremos para Al Baten Area, 
onde se encontram os palácios da família Real. Almoço em 

restaurante local. Retorno a Dubai. Hospedagem.

6º Dia DUBAI- COSTA LESTE-DUBAI
Café da manhã.	Saída	para	Fujairah,	na	Costa	Leste.	Começamos	a	

travessia do deserto através do oásis Al Dhaid até Masafi. Pouco antes de 
chegar a Masadi, faremos uma parada no mercado local, onde você pode encontrar de 

tudo. Continuação através das montanhas de Hajar até chegar às águas azuis do Golfo 
de Omã e admirar uma bela vista de Dibba. Almoço. Na volta, visitaremos a Mesquita 
Bidiyah, a mais antiga dos EAU. Ao longo da costa de Khorr Fakkan passaremos por 
Fujairah, o único emirado situado na costa leste. Retorno a Dubai. Hospedagem.

7º Dia DUBAI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, fazer compras ou 
curtir a praia.

8º Dia DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Dubai Maravilhosa

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Dubai	(com	assistência	em	espanhol)
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Safari	no	deserto	com	traslados	e	jantar.	
•	Tour	de	meio	dia	em	Dubai	(com	guia	falando	espanhol).	
•	Tour	de	meio	dia	a	Sharjah 

(com guia falando espanhol). 
•	Jantar	no	cruzeiro	Dhow	com	traslados.	
•	Dia	inteiro	Abu	Dhabi	com	almoço,	(com	guia	falando	espanhol).	
•	Dia	inteiro	Fujairah	com	almoço,(com	guia	falando	espanhol).

Datas de saída: Diárias (Todo o ano) Hotéis previstos

8 dias     desde  780 $

C-9080

Noites: Dubai 7.

Visitando quatro Emirados Árabes

Cidade Hotel Cat.

Dubai Armada Jlt 4*

Hilton Double Tree 4*

Ramada Jumeirah 4*Sup

Warwick Sheikh 4* Sup

Media Rotana 5*

Grand Millennium 5*
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Primeira Luxo

De Abril a Setembro   
Em quarto duplo ............................................................... 1.695  $ 2.090 $
Supl. quarto single ............................................................ 580 $ 920 $
De Outubro a Março 
Em quarto duplo ............................................................... 1.905 $ 2.290 $
Supl. quarto single ............................................................ 685 $ 1.040 $
Supl. Eventos em Dubái 
23-29/Junho, 28/Ago-6/Set,16-20/Out. 21-24/Nov.
28/Dez-3/Jan,  26/Jan-2/Fev. 25/Fev-2/Mar .................... 155 $ 220 $
Supl. EGITO
21/Dez-6/Jan e 24/Mar-5/Abr .......................................... 40 $ 40 $
Supl. vôos internacionales Dubai-Amã/Amã-Cairo ........... 810 $ 810 $
Supl. vôos domésticos Cairo-Luxor/Assuã-Cairo .............. 355 $ 355 $

1º Dia (Sábado) DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde  saída para as dunas, para desfrutar de um pôr do 
sol árabe. Continuação para nosso Campo, onde nos esperam os espetos de cordeiro gre-
lhados, cachimbos de água, os sons relaxantes da música árabe e a antiga arte da dança 
do ventre. Retorno ao hotel as 21h30 min. Hospedagem.

3º Dia (Segunda) DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade passando pelo Souk de espe-
ciarias, Museu de Dubai e Mesquita Jumeirah. Parada no Burj 
al Arab para fazer fotos. Passaremos pelo Burj Khalifa, o 
edifício mais alto do mundo; World Trade Centre e Centro 
Internacional Financeiro. Retorno a Dubai. Tarde livre. Às 
19h30min, saída para desfrutar das vistas panorâmicas 
e dos sons da enseada de Dubai, navegando a bordo de 
um Dhow tradicional, que nos levará ao longo do canal, 
partindo da foz até o iluminado Dubai Creek Golf Club. 
Jantar incluso. Retorno ao hotel. Hospedagem.

4º Dia (Terça) DUBAI-AMÃ (JORDÂNIA) (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo para Amã, capital de Jordânia. Chegada ao aero-
porto e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) AMÃ-MADABA-MONTE NEBO-KERAK-
PETRA (360 kms) 
Café da manhã. Saída para Madaba, a “Cidade dos Mosaicos”, 

onde visitaremos a igreja de São Jorge que abriga o mapa da Terra Santa, confeccionado 
em 571 d.C.. Continuação para o Monte Nebo, conhecido como o túmulo de Moisés, de cujo 
topo se descortina uma magnífica vista panorâmica do Vale do Jordão. Continuação para 
a fortaleza de Kerak construída pelos Templários durante as cruzadas. Saída para Petra. 
Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quinta) PETRA
Café da manhã. Visita de dia completo à cidade dos Nabateus, Petra, considerada uma das 
sete maravilhas do mundo, escavada em rocha rosa há mais de 2000 anos. Iremos até a 
entrada do desfiladeiro (Siq), para chegar até o magnífico complexo monumental do Tesouro. 

Seguiremos para o teatro, a rua das colunas e as tumbas reais. Retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sexta) PETRA-WADI RUM-AQABA-AMÃ (550 kms)
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi Rum, uma das 
locações	do	filme	Lawrence	da	Arábia,	para	dar	um	pequeno	

passeio de 4x4. Continuação para Aqaba. Tempo livre. 
Saída pela estrada para Amã. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Sábado) AMÃ-CAIRO (EGITO) (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo para Cairo. Chegada ao aeroporto e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita às 

pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a única das 
sete maravilhas do mundo que ainda resiste, construída 

há mais de 4500 anos. A enigmática Esfinge foi esculpida 
a partir de uma única pedra de 72 metros de comprimento 

e 20 de altura e representa a cabeça do Faraó num corpo de 
leão. Tarde livre.

Dubai-Jordânia-Egito

Incluindo

•	Traslados:	chegada/saída	em:	Dubai,	Amã,	Cairo.
•	Traslados	em	vôos	internos.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Visitas	indicadas	no	programa.
•	Café	da	manhã	diario.
•	Sistema	de	meia	pensão	em	Jordânia.
•	Passeio	de	Jeep	4x4	no	deserto	de	Wadi	Rum	(Jordânia).
•	Cruzeiro	de	4	noites,	sistema	de	pensão	completa	no	cruzeiro.
•	Transporte	de	1	mala	por	pessoa.

Datas de saída: Sábados (Todo o ano) Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

15 dias     desde  1.695 $

C-9156

Noites: Dubai 3. Amã 2. Petra 2. Cairo 3. Cruzeiro 4.

INCLUI Cruzeiro pelo Nilo

Três países para conhecer e apaixonar-se
10º Dia (Segunda) CAIRO-LUXOR (Avião)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para embarcar no vôo com des-
tino	a	Luxor.	Chegada	e	traslado	ao	barco.	Distribuição	dos	camarotes	e	almoço. Visita ao 
Templo de Karnak, considerado o maior do Egito com a avenida de estátuas de carneiros, 
um complexo de fortificações com 22 templos de diferentes épocas faraônicas. Templo de 
Luxor,	construído	durante	o	reinado	dos	faraós	Amenófis	III	e	Ramsés	II,	com	sua	avenida	de	
esfinges. Jantar e noite a bordo.

11º Dia (Terça) LUXOR-EDFU
Pensão completa a bordo.	Pela	manhã,	visita	à	margem	ocidental	de	Luxor,	que	compreen-
de os Colossos de Memnon, o Vale dos Reis e o Templo de Hatchepsut. Navegação para Edfu 
passando pela eclusa de Esna.

12º Dia (Quarta) EDFU-KOM OMBO
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita ao Templo de Hórus, o deus falcão, filho de 
Ísis e Osíris, em Edfu. Navegação para Kom Ombo. Na parte da tarde, visita ao templo de 
Sobek, o deus crocodilo e Haroëris. Navegação para Assuã.

13º Dia (Quinta) ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita à Represa Alta, considerada a maior do 
mundo, ao Templo de Philae, a ilha do amor. À tarde, passeio de faluca ao longo do rio Nilo.

14º Dia (Sexta) ASSUÃ-CAIRO (avião)
Café da manhã. Desembarque e manhã livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional 
ao Templo de Abu Simbel. Pela tarde traslado ao aeroporto para embarcar com destino ao 
Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

15º Dia (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Cidade Primeira Luxo
Dubai Ramada Jumeirah Grand Millennium

Amã Corp	/	Il	Plazzo Le	Meridien	/	Arjaan

Petra Petra Guesthouse By Crowne Plaza Marriott

Cairo Movenpick Pyramids Ramses	Hilton	/	Safir

Cruzeiro Nilo Solaris	II/ Ti	Yi	/	
Nile Shams Royal Ruby

Notas:
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira.
- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por favor, consulte ao fazer a reserva. 
- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, consulte ao fazer a reserva.
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Cidade Primeira Semi-Luxo Luxo
Cairo Barceló Le	Meridien	Pyramids Ramses Hilton

 Pyramids Park Movenpick Pyramids Safir Cairo

Cruzeiro M/S	Solaris	II M/S	Solaris	II M/S	Ti-Yi

M/S	Sara	II M/S	Nile	Shams Royal Ruby

Cairo

Assuã

Edfu

Luxor
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3º Dia (Sexta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no vôo com destino a Assuã. 
Chegada e traslado ao barco. Almoço. Visita ao Templo de Philae, a ilha do amor, e à 
Represa Alta. Jantar e noite a bordo.

4º Dia (Sábado) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU
Pensão completa a bordo. Manhã livre, possibilidade de realizar a excursão opcional a 
Abu Simbel. Navegação para Kom Ombo. Visita ao Templo de Sobek, o deus com cabeça 
de crocodilo que simboliza a fertilidade do Nilo, e Haroëris, o deus com cabeça de falcão. 
Navegação para Edfu.

5º Dia (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensão completa a bordo. Visita ao templo de Hórus, o mais bem preservado do Egito. 
Navegação	para	Luxor.

6º Dia (Segunda) LUXOR-CAIRO (avião)
Depois do café da manhã, desembarque. Visita ao Vale dos Reis, onde se encontram as 
tumbas dos faraós do Império Novo, quando Tebas era a capital do Egito. Visitaremos 
também o templo de Hatshepsut e os Colossos de Memnon. No horário previsto, tras-
lado ao aeroporto para embarcar com destino ao Cairo. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

7º Dia (Terça) CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu conteúdo.

1º Dia (Quarta) CAIRO
Chegada ao aeroporto de Cairo. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quinta) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita às pirâmides de Quéops, Quéfren e 
Miquerinos, a única das sete maravilhas do mundo que ainda resiste, construída há mais 
de 4500 anos. A enigmática Esfinge foi esculpida a partir de uma única pedra de 72 metros 
de comprimento e 20 de altura. Tarde livre.

Egito Faraônico

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Cairo.	
•	Traslados	em	vôos	internos.	
•	Visitas	indicadas	no	programa.	
•	Café	da	manhã	diário.
•	Sistema	de	pensão	completa	no	cruzeiro.

Datas de saída: Quartas-Feiras Hotéis previstos

7 dias     desde  290 $
C-9734

Noites: Cairo 3. Cruzeiro 3.

INCLUI Cruzeiro pelo Nilo

Na terra dos faraós

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Primeira Semi-Luxo Luxo

De Abril a Setembro
Em quarto duplo ....................... 290 $ 355 $ 460 $
Supl. quarto single .................... 165 $ 200 $ 260 $
De Outubro a Março 
Em quarto duplo ....................... 370 $ 445 $ 545 $
Supl. quarto single .................... 150 $ 195 $ 250 $
Supl. saídas 21/Dez-6/Jan e  
24/Mar-5/Abr/2018 .................. 40 $ 40 $ 40 $

Supl. vôo doméstico 
Cairo/Assuã-Luxor/Cairo ........... 355 $ 355 $ 355 $
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Cairo Barceló Le	Meridien	Pyramids Ramses Hilton
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Templo de Karnak, considerado o maior do Egito com a avenida de estátuas de carneiros, 
um complexo de fortificações com 22 templos de diferentes épocas faraônicas. Templo de 
Luxor,	construído	durante	o	reinado	dos	faraós	Amenófis	III	e	Ramsés	II,	com	sua	avenida	
de esfinges. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

4º Dia (Terça) LUXOR-EDFU
Pensão completa a bordo.	 Pela	manhã,	 visita	 à	margem	ocidental	 de	 Luxor,	 que	 com-
preende os Colossos de Memnon, o Vale dos Reis e o Templo de Hatchepsut. Navegação 
para Edfu passando pela eclusa de Esna.

5º Dia (Quarta) EDFU-KOM OMBO-ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita ao Templo de Hórus, o deus falcão, filho de 
Ísis e Osíris. Navegação para Kom Ombo. Visita ao templo de Sobek, o deus crocodilo e 
Haroëris. Navegação para Assuã.

6º Dia (Quinta) ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita à Represa Alta, considerada a maior do 
mundo, ao Templo de Philae, a ilha do amor. À tarde, passeio de faluca ao longo do rio Nilo.

7º Dia (Sexta) ASSUÃ-CAIRO (avião)
Café da manhã. Desembarque e manhã livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional 
ao Templo de Abu Simbel. Pela tarde traslado ao aeroporto para embarcar com destino ao 
Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

8º Dia (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu conteúdo.

1º Dia (Sábado) CAIRO
Chegada ao aeroporto de Cairo. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita às pirâmides de Quéops, Quéfren e 
Miquerinos, a única das sete maravilhas do mundo que ainda resiste, construída há mais de 
4500 anos. A enigmática Esfinge foi esculpida a partir de uma única pedra de 72 metros de 
comprimento e 20 de altura e representa a cabeça do Faraó num corpo de leão. Tarde livre.

3º Dia (Segunda) CAIRO-LUXOR (avião)
Café da manhã. Na  hora indicada, traslado ao aeroporto para embarcar no vôo com des-
tino	a	Luxor.	Chegada	e	traslado	ao	barco.	Distribuição	dos	camarotes	e	almoço. Visita ao 

Egito Milenar

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Cairo.	
•	Traslados	em	vôos	internos.	
•	Visitas	indicadas	no	programa.	
•	Café	da	manhã	diário.
•	Sistema	de	pensão	completa	no	cruzeiro.

Datas de saída: Sábados Hotéis previstos

8 dias     desde  405 $

C-9867

Noites: Cairo 3. Cruzeiro 4.

INCLUI Cruzeiro pelo Nilo

Navegue como Cleópatra

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Primeira Semi-Luxo Luxo

De Abril a Setembro
Em quarto duplo ....................... 405 $ 480 $ 555 $
Supl. quarto single .................... 140 $ 190 $ 245 $
De Outubro a Março 
Em quarto duplo ....................... 490 $ 570 $ 635 $
Supl. quarto single .................... 170 $ 220 $ 290 $
Supl. saídas 21/Dez-6/Jan e  
24/Mar-5/Abr/2018 .................. 40 $ 40 $ 40 $

Supl. vôo doméstico 
Cairo/Luxor-Assuã/Cairo ........... 355 $ 355 $ 355 $
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Novo

1º Dia DÉLI 
Chegada a Déli. Boas-vindas com guirlanda de flores. Traslado ao hotel em veículo priva-
tivo. Hospedagem.

2º Dia DÉLI 
Café da manhã. Vamos começar a visita com uma parada para fotos no Forte Vermelho. 
Chandni Chowk, que era a avenida imperial onde Shah Jahan gostava de cavalgar, fica nas 
proximidades. Montados em ciclo-riquixás, daremos um passeio pelas ruas estreitas de 
Velha Déli e seremos deixados no portal de Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da 
Índia. Em seguida, visita ao túmulo de Gandhi e continuação para a área de Nova Déli, onde 
veremos o Portão da Índia, o Palácio Presidencial, o Parlamento e o templo da religião Sikh. 
Após o almoço, uma visita a Nova Déli nos permitirá descobrir o Qutub Minar (séc. XII) e 
o Pilar de Ferro. Jantar e hospedagem.

3º Dia DÉLI-JAIPUR (256 kms)
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a Jaipur, a “Cidade Rosa”. Dividida em 
sete setores retangulares, com ruas bem traçadas, é uma maravilha do urbanismo do séc. 
XVIII. Com três de seus pontos cardeais cercados por escarpadas colinas, a cidade está 
protegida por uma poderosa muralha de sete portões. Na parte da tarde, visita panorâmica 
pela cidade passando por seus bazares. Você vai poder contemplar o Albert Hall (Palácio 
construído pelo marajá de Jaipur para comemorar a visita do rei Eduardo VII da Inglaterra). 
Em seguida, visitaremos o templo Birla da religião hindu. Jantar e hospedagem.

4º Dia JAIPUR-FORTE AMBER-JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte Amber, que foi a capital do Estado até 
1728. Passeio de elefante para chegar ao topo da colina sobre a qual repousa o forte. 
Em seguida, visita panorâmica em Jaipur (que leva o nome do marajá Jai Singh, príncipe 
e astrônomo que projetou e fundou a cidade em 1727). Conheceremos o observatório 

astronômico e o Palácio do Maharaja, antiga residência real e hoje museu de manuscritos, 
pinturas e armas. Continuaremos através das áreas residenciais e de negócios, passando 
em frente do Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monumentos mais conhecidos de 
Jaipur. Jantar e hospedagem.

5º Dia JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-AGRA (236 kms) 
Café da manhã. Saída para visitar o famoso poço de Abanheri, um dos maiores e mais 
profundos da Índia. Foi construído no século IX e tem 3300 degraus, 13 níveis e 100 pés de 
profundidade. A 40 km de Agra encontra-se a cidade morta de Fatehpur Sikri, construída 
pelo Imperador Akbar, em 1569, e abandonada devido à impossibilidade de dotá-la de abas-
tecimento d’água. Seus edifícios estão muito bem preservados, especialmente a mesquita 
Jama Masjid, o túmulo de Salim Chishti e o Panch Mahal. Chegada a Agra. Visitaremos o 
jardim Mehtab Bagh, localizado na outra margem do rio Yamuna. Jantar e hospedagem.

6º Dia AGRA 
Café da manhã. Visita a um dos monumentos mais importantes do mundo, o Taj Mahal, 
uma ode ao amor concebida em 1630 pelo imperador Shah Jahan para servir como mauso-
léu de sua rainha, Muntaz Mahal. Uma maravilha arquitetônica toda construída em mármo-
re branco. Artesãos vindos da Pérsia, do Império Otomano, da França e da Itália, auxiliados 
por 20.000 trabalhadores, demoraram 17 anos para concluí-la. Em seguida, visitaremos 
o forte de Agra, às margens do rio Yamuna, em pleno centro da cidade. Tarde livre para 
atividades pessoais. Você vai poder assistir opcionalmente a um show musical sobre o Taj 
Mahal no teatro Kalakriti. Jantar e hospedagem.

7º Dia AGRA-DÉLI 
Café da manhã. Tempo livre para atividades pessoais. Por volta do meio-dia, saída para 
o centro da cidade, onde poderemos almoçar. Continuação pela estrada até o aeroporto de 
Déli. Fim dos serviços.

Triângulo de Ouro 

Cidade Hotel Cat.

Déli Holiday Inn - Mayur Vihar  4* (B)
 Crowne	Plaza	Today	/	The	Suryaa 5* (A)    

Jaipur Ramada	/	Park	Regis 4* (B)
 Holiday Inn 5* (A)   

Agra Four	Points	by	Sheraton	/	Ramada 4* (B)
 Jaypee	Palace	/	Courtyard	Marriott´s 5* (A)

Datas de saída garantidas: Diárias Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

7 dias     desde  645 $
C-9717

Noites: Déli 2. Jaipur 2. Agra 2.

Uma viagem ao centro-norte da Índia, com as três cidades turísticas mais populares

Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Setembro
Em quarto duplo .................................... 645 $ 685 $

Supl. quarto single ................................. 245 $ 290 $

Supl. 6 almoços ..................................... 90 $ 100 $

De 16/Setembro a 31/Março
Em quarto duplo .................................... 785 $ 850 $

Supl. quarto single ................................. 390 $ 460 $

Supl. 6 almoços ..................................... 85 $ 100 $

Supl. Dezembro 18-31 ........................... 120 $ 150 $

Incluindo

•	Traslado	chegada/saída	Déli.	
•	Recepção	tradicional	de	boas-vindas	na	

chegada ao aeroporto.
•	Transporte	em	microônibus	ou	ônibus	

com ar condicionado, Wi-Fi gratuito.
•	Guia	acompanhante	falando	espanhol.
 (do 2º ao 6º dia).
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	5	jantares.

•	Passeio	de	elefante	em	Jaipur 
(se não for possível, será feito em Jeep). 
•	Passeio	de	ciclo-riquixá	na	velha	Déli.
•	Entrada	nos	monumentos	indicados	no	programa.
•	Protetores	de	calçados	para	a	visita	ao	Taj	Mahal.
•	Ida/volta	de	ônibus	eletrônico	do	estacionamento	até	

a entrada de Fatehpur Sikri e Taj Mahal.
•	Cerimônia	Aarti	no	templo	Birla	em	Jaipur.
•	1	garrafa	de	água	mineral	por	pessoa	e	por	dia.
•	Impostos	locais	e	service	tax 

(sujeito a alterações sem aviso prévio)

Notas:
- Visto obrigatório para entrar na Índia.
- O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de feriado muçulmano.
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Triângulo de Ouro com Varanasi    
9 dias     desde  1.115 $

Noites: Déli 2. Jaipur 2. Agra 2. Varanasi 2

1º Dia DÉLI 
Chegada a Déli. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
Déli: a moderna capital da Índia é também uma cidade antiga cujas origens se perdem em 
lendas. Decorada com centenas de monumentos construídos ao longo de sua rica e milenar 
história. A partir desta cidade diversas dinastias hindus e muçulmanas, incluindo os mogóis, 
governaram a Índia. Neste local existiram nada menos que 7 cidades sucessivas antes da 
chegada	dos	britânicos,	que	criariam,	das	mãos	de	Sir	Edwin	Lutyens,	sua	sonhada	capital.

2º Dia DÉLI
Café da manhã. Vamos começar a visita com uma parada para fotos no Forte Vermelho. 
Chandni Chowk, que era a avenida imperial onde Shah Jahan gostava de cavalgar, fica nas 
proximidades. Partindo deste lugar montados em ciclo-riquixás, daremos um passeio pelas 
ruas estreitas de Velha Déli e seremos deixados no portal de Jama Masjid, uma das maiores 
mesquitas da Índia, construída pelo imperador mogol Shah Jahan no séc. XVII. Em seguida, 
visita ao túmulo de Gandhi e continuação para a área de Nova Déli, onde veremos o Portão 
da Índia, o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visitaremos o templo da religião Sikh e nos 
sentaremos para observar os visitantes e escutar as orações.
Depois do almoço, uma visita a Nova Déli nos permitirá descobrir o Qutub Minar (séc. XII), 
graciosamente aflautado, com seu eixo totalmente esculpido à mão. Bem perto está o Pilar 
de Ferro, que tem resistido impassível à passagem do tempo e nem sequer está oxidado, 
mesmo depois de 1500 anos de história. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.

3º Dia DÉLI-JAIPUR (256 kms) 
Café da manhã. Saída para Jaipur, a “cidade rosa” do Rajastão. Jaipur é provavelmente 

uma das cidades mais exóticas do mundo. Foi construída segundo os cânones de Shilpa 
Shastra, o antigo tratado de arquitetura indiano. Dividida em sete setores retangulares, 
com ruas bem traçadas e ângulos retos, seu planejamento é uma maravilha urbanística do 
século XVIII, quando nem mesmo na Europa havia um sistema similar. Com três de seus 
pontos cardeais cercados por escarpadas colinas, a cidade está protegida por uma podero-
sa muralha de sete portões. À tarde, visita panorâmica pela cidade durante a qual, além do 
tour de orientação, você vai poder contemplar o Albert Hall (Palácio construído pelo marajá 
de Jaipur para comemorar a visita do rei Eduardo VII da Inglaterra), hoje convertido em 
museu. Em seguida, visitaremos o templo Birla da religião hindu. Jantar e hospedagem.

4º Dia JAIPUR-FORTE AMBER-JAIPUR 
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para visitar o Forte Amber, que foi a capital 
do Estado até 1728. Uma experiência única: passeio de elefante para chegar ao topo da 
colina sobre a qual repousa o forte. Prosseguiremos com a visita panorâmica em Jaipur 
(que leva o nome do marajá Jai Singh, príncipe e astrônomo que projetou e fundou a cidade 
em 1727). Conheceremos o observatório astronômico. Também visitaremos o Palácio do 
Maharaja, antiga residência real e hoje museu de manuscritos, pinturas Rajput e Mogol, e 
armas. Continuaremos através das áreas residenciais e de negócios, passando em frente 
do Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-AGRA (236 kms) 
Café da manhã. No caminho visitaremos o famoso poço escalonado de Abhaneri, situado 
no povoado de Abhaneri, perto de Jaipur, no estado do Rajastão. Situado em frente do 
templo Harshat Mata, é um dos maiores e mais profundos da Índia. Foi construído no século 

Incluindo

Datas de saída garantidas: Diárias Hotéis previstos

Cidade Categoría B Categoría A

Déli Holiday Inn Mayur Vihar 4* Crowne Plaza Today 5*
The Suryaa 5*

Jaipur Park	Regis	/	Ramada	4* Holiday Inn 5*

Agra Four Points by Sheraton 4* Jaypee Palace 5*
Ramada Plaza 4* Courtyard by Marriott's 5*

Varanasi Rivatas by Ideal 4* Grapevine 4*

•	Traslado	chegada/saída	Déli	(a	assistência	para	os	traslados	será	feita	por	um	
representante falando espanhol).
•	Recepção	tradicional	de	boas-vindas	na	chegada	ao	aeroporto.
•	Transporte	de	microônibus	ou	ônibus	com	ar	condicionado,	Wi-Fi	gratuito.
•	Guia	acompanhante	falando	espanhol	(do	2º	ao	6º	dia).
•	Visita	com	guia	local	em	Varanasi.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•		7	jantares.
•	Passeio	de	elefante	em	Jaipur	(se	não	for	possível,	será	feito	em	Jeep).

•	Passeio	de	ciclo-riquixá	na	velha	Déli.
•	Passeio	de	barco	ao	longo	do	rio	Ganges,	sujeito	às	condições	climáticas 

(se não for possível, substitui-se por um passeio de pedicab em Varanasi).
•	Entrada	nos	monumentos	indicados	no	programa.
•	Protetores	de	calçados	para	a	visita	ao	Taj	Mahal.
•	Ida/volta	de	ônibus	eletrônico	do	estacionamento	até	a	entrada	de	Fatehpur	Sikri	

e Taj Mahal.
•	Cerimônia	Aarti	no	templo	Birla	em	Jaipur.
•	1	garrafa	de	água	mineral	por	pessoa	e	por	dia.
•	Impostos	locais	e	service	tax	(sujeito	a	alterações	sem	aviso	prévio).

Novo

C-9917
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IX e tem 3300 degraus, 13 níveis e 100 pés de profundidade. Foi reconstruído no século 
X. Continuação para Fatehpur Sikri, a cidade morta, construída pelo Imperador Akbar, em 
1569, e abandonada devido à impossibilidade de dotá-la de abastecimento d’água. Seus 
edifícios estão muito bem preservados, especialmente a mesquita Jama Masjid, o túmulo 
de Salim Chishti, o Panch Mahal e outros. Chegada a Agra. Visitaremos o jardim Mehtab 
Bagh, localizado na outra margem do rio Yamuna. Jantar e hospedagem.

6º Dia AGRA
Café da manhã. Visita incluindo um dos monumentos mais importantes do mundo, o 
Taj Mahal, uma ode ao amor concebida em 1630 pelo imperador Shah Jahan para ser-
vir como mausoléu de sua rainha, Muntaz Mahal. Esta maravilha arquitetônica é uma 
obra-prima bem proporcionada, toda construída em mármore branco. Artesãos vindos 
da Pérsia, do Império Otomano, da França e da Itália, auxiliados por 20.000 trabalhado-
res, demoraram 17 anos para concluí-la. (O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de 
feriado muçulmano). 
Em seguida visitaremos o Forte de Agra, situado em pleno centro da cidade. A construção 
é um reflexo da arquitetura indiana sob o reinado de três imperadores mogóis: Akbar, 

Jahangir e Shah Jahan. No interior do complexo existem algumas estruturas interessantes, 
como o Jahangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid. Tarde 
livre para atividades pessoais. Jantar e hospedagem.

7º Dia AGRA-DÉLI-VARANASI (avião) 
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a Déli. Chegada a Déli e traslado ao aero-
porto para embarcar no vôo com destino a Varanasi. Traslado ao hotel. À tarde visitaremos 
o templo Bharat Mata com seu grande mapa em relevo da Índia esculpido em mármore. 
Em seguida, visita ao rio Ganges para assistir à cerimônia da tarde, “Aarti”. Jantar e 
hospedagem.

8º Dia VARANASI 
De madrugada, passeio de barco no sagrado rio Ganges para ver os “Ghats” ou banhos 
rituais, e os locais de cremação. Contemplar as pessoas banhando-se e adorando o rio 
nos Ghats é uma das experiências mais extraordinárias que um viajante pode desfrutar 
na Índia.
Milhões de peregrinos vêm se purificar nas águas do rio, participar de rituais antigos, 
consultar astrólogos e expulsar o Karma negativo. Vamos caminhar pelas ruas estreitas 
do centro antigo para sentir a profundidade da religião hindu na vida diária das pessoas. 
Passaremos pelo templo de Durga, pelo Tulsi Manas Mandir, pela Universidade Hindu de 
Benares. Retorno ao hotel e café da manhã.
Excursão a Sarnath, a cidade budista abandonada, onde Buda deu seu primeiro sermão. 
Sarnath foi um renomado centro de aprendizagem do século VI a.C. ao século XII d.C. Visita 
às ruínas, à Estupa, ao Templo budista e ao Museu. Jantar e hospedagem. 

9º Dia VARANASI-DÉLI (avião) 
Café da manhã. Tempo livre. Por volta das 13 horas, traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo de linha regular com destino a Déli. Chegada a Déli para fazer a conexão com seu 
vôo de retorno. Fim dos serviços.

Notas:
- Visto obrigatório para entrar na Índia. 
- O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de feriado muçulmano. 
- Peso permitido para o vôo doméstico: 15 kg de bagagem, 7 kg de bagagem de mão.

Preços por pessoa USD (Mínimo 2 pessoas)

Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Setembro
Em quarto duplo ...................................................... 1.115 $ 1.220 $

Supl. quarto single ................................................... 360 $ 435 $

Supl. 6 almoços  ...................................................... 90 $ 100 $

De 16/Setembro a 31/Março
Em quarto duplo ...................................................... 1.335 $ 1.365 $

Supl. quarto single ................................................... 570 $ 605 $

Supl. 6 almoços ....................................................... 110 $ 130 $

Supl. de 16 a 30/Dezembro ..................................... 120 $ 150 $
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1º Dia BOMBAIM 
Chegada a Bombaim. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
Bombaim (também conhecida localmente como Mumbai) é a capital do estado de 
Maharashtra e a cidade portuária mais importante do subcontinente. O nome deriva 
da deusa local Mumbadevi. Entre 1626 e 1995 era chamada por seu nome tradicional, 
Bombaim. Esta cidade é o principal centro econômico da Índia e abriga a maior indústria 
cinematográfica do mundo, além de ser um importante polo de comunicações e centro cul-
tural, com diversas universidades, teatros, museus, galerias, etc. A Região Metropolitana 
tem quase 20 milhões de habitantes. Na Índia, não existem autoridades responsáveis pelo 
registro do local de residência dos cidadãos, por essa razão, os dados populacionais são 
meramente estimativos com base em recenseamentos gerais da população. 

2º Dia BOMBAIM-UDAIPUR (avião)
Café da manhã. Na parte da manhã, panorâmica passando pela Porta da Índia, Torre do 
Relógio, Tribunal Supremo, Estação Vitória, biblioteca central e Fonte Flora. Em seguida, 
visita a Mani Bhavan - casa e museu de Gandhi. Por volta das 11h30min, traslado ao 
aeroporto para embarcar no vôo com destino a Udaipur, uma das cidades mais belas do 
Rajastão,	cercada	por	uma	muralha	de	cinco	portas,	situada	junto	ao	Lago	Pichola.	Chegada	
e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

3º Dia UDAIPUR
Café da manhã. Pela manhã temprano, saída para a excursão a Eklingji e Nagda a 22 
kms de Udaipur, pequenos vilarejos conhecidos pelos templos dedicados ao deus Shiva. 
Em seguida, visitaremos o City Palace, o palácio-museu mais opulento de todo o Rajastão. 

Continuaremos com o Jardim das donzelas ou Sahelion ki Bari, onde o Maharana Sangram 
Singh construiu um complexo de jardins com fontes e lagos para sua bela filha. À tarde, 
embarcaremos no ferry para atravessar as águas calmas do lago Pichola. Ao entardecer, 
visitaremos o palácio-ilha de Jag Mandir, onde, segundo a lenda, o imperador mogol Shah 
Jehan viveu e se inspirou para construir, mais tarde, o Taj Mahal. Jantar e hospedagem.

4º Dia UDAIPUR-RANAKPUR-JODHPUR 
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a Ranakpur para visitar o Templo Jainista 
de Adinath, construído no século XV, que possui impressionantes esculturas de mármore. 
Em seguida, saída para Jodhpur. Chegada e visita à cidade com guia, na qual se destaca 
o Forte, o mais importante do Rajastão, o Palácio do Marajá e o Museu Mehrangarh, pa-
trimônio da humanidade da UNESCO. Jantar e hospedagem.

5º Dia JODHPUR-JAIPUR
Café da manhã. Pela manhã saída por estrada até Jaipur, capital do Rajastão. Jaipur foi 
construída em 1728 por ordem marajá Sawai Jai Singh II. Esta cidade é conhecida como a 
cidade rosa porque a construção da maioria de seus edifícios foi feita em arenito rosa. Na 
cidade de Jaipur reúnem-se os estilos arquitetônicos hindus, jainistas e mogóis. Chegada a 
Jaipur e traslado ao hotel. No final da tarde, visitaremos o templo Birla para ver a cerimônia 
da tarde. Jantar e hospedagem.

6º Dia JAIPUR-AMBER-JAIPUR
Café da manhã. Na parte da manhã, excursão ao Forte Amber, que foi a capital do Estado 
até 1728. Uma experiência única: passeio de elefante para chegar ao topo da colina sobre a 
qual repousa o forte. Em seguida, visita panorâmica em Jaipur (que leva o nome do marajá 

Datas de saída garantidas: Diárias Hotéis previstos

Incluindo

•	Traslado	chegada/Bombaim	saída/Déli	(a	assistência	
para os traslados em Bombaim será feita por um 
representante falando inglês) 
•	Recepção	tradicional	de	boas-vindas	na	chegada	ao	

aeroporto.
•	Transporte	em	microônibus	ou	ônibus	com	ar	

condicionado, Wi-Fi gratuito.
•	Guia	acompanhante	de	Udaipur	a	Déli.
•	Guia	local	em	Bombaim.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	8	jantares.

•	Passeio	de	elefante	em	Jaipur	(se	não	for	possível,	será	feito	em	Jeep).	
•	Passeio	de	barco	no	lago	Pichola	–	Udaipur.
•	Passeio	de	ciclo-riquixá	na	velha	Déli.
•	Entrada	nos	monumentos	indicados	no	programa.
•	Protetores	de	calçados	para	a	visita	ao	Taj	Mahal.
•	Ida/volta	de	ônibus	eletrônico	do	estacionamento	até	a	entrada	de	

Fatehpur Sikri e Taj Mahal.
•	Cerimônia	Aarti	no	templo	Birla	em	Jaipur.
•	1	garrafa	de	água	mineral	por	pessoa	e	por	dia.
•	Passagem	aérea	Bombaim/Udaipur,	classe	econômica.
•	Impostos	locais	e	service	tax	(sujeito	a	alterações	sem	aviso	prévio.

Notas:
- Visto obrigatório para entrar na Índia. 
- O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de feriado muçulmano. 
- Peso permitido para o vôo doméstico: 15 kg de bagagem, 7 kg de bagagem de mão.

De Bombaim a Déli
10 dias     desde  1.450 $

Noites: Bombaim 1. Udaipur 2. Jodhpur 1. Jaipur 2. Agra 1. Déli 2.

Novo

C-91017

Cidade Categoría B Categoría A
Bombaim Fariyas (4*) ITC	Grand	Central	/ 

Trident Nariman Points (5*)
Udaipur Fateh Niwas (4*) Laxmi	Vilas	Palace	(4*)
Jodhpur Indana Place (4*) The Ummed (4*)
Jaipur Ramada	/	Golden	Tulip	(4*) Marriott´s	/	The	Lalit	(5*)
Agra Ramada	/	 

Four Points (4*)
Jaypee	Palace	/	 
Courtyard	by	Marriott´s	(5*)

Déli Holiday Inn (4*) The	Lalit	(5*)
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Jai Singh, príncipe e astrônomo que projetou e fundou a cidade em 1727). Conheceremos 
o observatório astronômico, construído pelo próprio monarca, dotado de instrumentos 
que ele mesmo projetou. Visitaremos o Palácio do Maharaja, antiga residência real e hoje 
museu. Passaremos pelas áreas residenciais e de negócios da “cidade rosa”, passando 
em frente do Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monumentos mais conhecidos de 
Jaipur. Jantar e hospedagem.

7º Dia JAIPUR-FATHEPUR SIKRI-AGRA 
Café da manhã. Saída para Fatehpur Sikri, a cidade morta, construída pelo Imperador 
Akbar, em 1569, e abandonada devido à impossibilidade de dotá-la de abastecimento 
d’água. Seus edifícios estão muito bem preservados, especialmente a mesquita Jama 
Masjid, o túmulo de Salim Chishti e o Panch Mahal. Continuação para Agra. Visita à cidade 
que conta com um dos monumentos mais importantes do mundo, o Taj Mahal, uma ode ao 
amor concebida em 1630 pelo imperador Shah Jahan para servir como mausoléu de sua 
rainha, Muntaz Mahal. Esta maravilha arquitetônica toda construída em mármore branco, 

foi construída por artesãos vindos da Pérsia, do Império Otomano, da França e da Itália, 
auxiliados por 20.000 trabalhadores, demoraram 17 anos para concluí-la ( o Taj Mahal 
fecha suas portas às sextas-feiras, dia de feriado muçulmano). Jantar e hospedagem.

8º Dia AGRA-DÉLI 
Café da manhã. Saída para visitar o Forte de Agra, às margens do rio Yamuna, em pleno 
centro da cidade. A construção é um reflexo da arquitetura indiana sob o reinado de três im-
peradores mogóis: Akbar, Jahangir e Shah Jahan. No interior do complexo existem algumas 
estruturas interessantes, como o Jahangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mes-
quita Moti Masjid. Continuação para Déli, a moderna capital da Índia, cidade antiquíssima 
cujas origens se perdem em lendas. Decorada com centenas de monumentos construídos 
ao longo de sua rica e milenar história. A partir desta cidade diversas dinastias hindus e 
muçulmanas, incluindo os mogóis, governaram a Índia. Neste local existiram nada menos 
que 7 cidades sucessivas antes da chegada dos britânicos, que criariam, das mãos de Sir 
Edwin	Lutyens,	sua	sonhada	capital.	Jantar e hospedagem. 

9º Dia DÉLI
Café da manhã. Vamos começar a visita com uma parada para fotos no Forte Vermelho. 
Nas proximidades, Chandni Chowk, que era a avenida imperial onde Shah Jahan gostava de 
cavalgar e a mesquita Jama Masyid, uma das maiores da Índia, construída pelo imperador 
mogol Shah Jahan no século XVII. Continuaremos visitando o túmulo de Gandhi, daremos 
um passeio pela região de Nova Déli para ver a Porta da Índia, o Palácio Presidencial e o 
Parlamento. Seguiremos com a visita ao templo da religião Sikh, onde poderemos observar 
os visitantes e escutar a oração.
Na parte da tarde, uma visita a Nova Déli nos permitirá descobrir o Qutub Minar (séc. XII), 
graciosamente aflautado, com seu eixo totalmente esculpido à mão. Bem perto está o Pilar 
de Ferro, que tem resistido impassível à passagem do tempo e nem sequer está oxidado, 
mesmo depois de 1500 anos de história. Jantar e hospedagem. 

10º Dia DÉLI 
Café da manhã. No horário previsto, traslado ao aeroporto para embarcar no vôo de 
retorno. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD (Mínimo 2 pessoas)

Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Setembro 
Em quarto duplo ...................................................... 1.450 $ 1.570 $

Supl. quarto single ................................................... 465 $ 545 $

Supl. 8 almoços  ...................................................... 130 $ 140 $

De 16/Setembro a Março
Em quarto duplo ...................................................... 1.750 $ 1.985 $

Supl. quarto single ................................................... 660 $ 840 $

Supl. 8 almoços  ...................................................... 130 $ 140 $

Supl. Dezembro 16-31  ............................................ 120 $ 150 $
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1º Dia DÉLI 
Chegada a Déli. Boas-vindas com guirlanda de flores. Traslado ao 
hotel em veículo privativo. Hospedagem.

2º Dia DÉLI 
Café da manhã. Vamos começar a visita com uma parada 
para fotos no Forte Vermelho. Chandni Chowk, que era a 
avenida imperial onde Shah Jahan gostava de cavalgar, fica 
nas proximidades. Montados em ciclo-riquixás, daremos um 
passeio pelas ruas estreitas de Velha Déli e seremos deixa-
dos no portal de Jama Masjid, uma das maiores mesquitas 
da Índia. Em seguida, visita ao túmulo de Gandhi e conti-
nuação para a área de Nova Déli, onde veremos o Portão 
da Índia, o Palácio Presidencial, o Parlamento e o templo da 
religião Sikh. Uma visita a Nova Déli nos permitirá descobrir o 
Qutub Minar (séc. XII) e o Pilar de Ferro. Jantar e hospedagem.

3º Dia DÉLI-JAIPUR (256 kms)
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a Jaipur, a “Cidade 
Rosa”. Dividida em sete setores retangulares, com ruas bem traçadas, é 
uma maravilha do urbanismo do séc. XVIII. Com três de seus pontos cardeais 
cercados por escarpadas colinas, a cidade está protegida por uma poderosa muralha de 
sete portões. Na parte da tarde, visita panorâmica pela cidade passando por seus bazares. Você 
vai poder contemplar o Albert Hall (Palácio construído pelo marajá de Jaipur para comemorar a 
visita do rei Eduardo VII da Inglaterra). Em seguida, visitaremos o templo Birla da religião hindu. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia JAIPUR-FORTE AMBER-JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte Amber, que foi a capital do Estado até 1728. 
Passeio de elefante para chegar ao topo da colina sobre a qual repousa o forte. Em seguida, 
visita panorâmica em Jaipur (que leva o nome do marajá Jai Singh, príncipe e astrônomo 

que projetou e fundou a cidade em 1727). Conheceremos o observatório 
astronômico, o Palácio do Maharaja, antiga residência real e hoje 

museu de manuscritos, pinturas e armas. Continuaremos através 
das áreas residenciais e de negócios, passando em frente do 

Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monumentos mais 
conhecidos de Jaipur. Jantar e hospedagem.

5º Dia JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-AGRA 
(236 kms)
Café da manhã. Saída para visitar o famoso poço de 
Abanheri, um dos maiores e mais profundos da Índia. Foi 
construído no século IX e tem 3300 degraus, 13 níveis e 

100 pés de profundidade. A 40 km de Agra encontra-se a 
cidade morta de Fatehpur Sikri, construída pelo Imperador 

Akbar, em 1569, e abandonada devido à impossibilidade de do-
tá-la de abastecimento d’água. Seus edifícios estão muito bem 

preservados, especialmente a mesquita Jama Masjid, o túmulo 
de Salim Chishti e o Panch Mahal. Chegada a Agra. Visitaremos o 

jardim Mehtab Bagh, localizado na outra margem do rio Yamuna. Jantar 
e hospedagem.

6º Dia AGRA 
Café da manhã. Visita a um dos monumentos mais importantes do mundo, o Taj Mahal, 
uma ode ao amor concebida em 1630 pelo imperador Shah Jahan para servir como mausoléu 
de sua rainha, Muntaz Mahal. Uma maravilha arquitetônica toda construída em mármore 
branco. Artesãos vindos da Pérsia, do Império Otomano, da França e da Itália, auxiliados por 
20.000 trabalhadores, demoraram 17 anos para concluí-la. Em seguida, visitaremos o forte 
de Agra, às margens do rio Yamuna, em pleno centro da cidade. Tarde livre para atividades 
pessoais. Você vai poder assistir opcionalmente a um show musical sobre o Taj Mahal no 
teatro Kalakriti. Jantar e hospedagem.

Índia e Nepal Express

Datas de saída garantidas: Diárias Hotéis previstos

10 dias     desde  1.435 $
C-910017

Noites: Déli 2. Jaipur 2. Agra 2. Katmandu 3.

Uma viagem ao norte da Índia e ao Nepal com Déli, Jaipur, Agra e Katmandu

Cidade Hotel Cat.
Déli Holiday Inn - Mayur Vihar  4* (B)
 Crowne	Plaza	Today	/	The	Suryaa 5* (A)    
Jaipur Park Regis 4* (B)
 Holiday Inn 5* (A)   
Agra Four	Points	by	Sheraton	/	Ramada 4* (B)
 Jaypee	Palace	/	Courtyard	Marriott´s 5* (A)
Katmandu Shanker	/	Shambala 4* (B)
 Soaltee Crowne Plaza 5* (A)

Incluindo

•	Traslado	chegada/saída	Déli.	
•	Recepção	tradicional	de	boas-vindas	na	

chegada ao aeroporto.
•	Transporte	em	microônibus	ou	ônibus	

com ar condicionado, Wi-Fi gratuito, ex-
ceto no Nepal.
•	Guia	acompanhante	de	Déli	a	Agra.	
•	Guia	local	falando	espanhol	em	Katmandu.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.	
•	8	jantares.

•	Passeio	de	elefante	em	Jaipur 
(se não for possível, será feito em Jeep). 
•	Passeio	de	ciclo-riquixá	na	velha	Déli.
•	Entrada	nos	monumentos	indicados	no	programa.
•	Protetores	de	calçados	para	a	visita	ao	Taj	Mahal.
•	Ida/volta	de	ônibus	eletrônico	do	estacionamento	até	

a entrada de Fatehpur Sikri e Taj Mahal.
•	Cerimônia	Aarti	no	templo	Birla	em	Jaipur.
•	1	garrafa	de	água	mineral	por	pessoa	e	por	dia.
•	Passagem	aérea	Déli/Katmandu/Déli,	classe	econômica.
•	Impostos	locais	e	service	tax	(sujeito	a	alterações	sem	

aviso prévio).

7º Dia AGRA-DÉLI-KATMANDU (avião)
Café da manhã. Saída pela estrada em direção ao aeroporto de Déli, para embarcar no vôo 
com destino a Katmandu. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

8º Dia KATMANDU-SWAYAMBHUNATH-PATAN-KATMANDU
Café da manhã. Na parte da manhã, vamos começar nossa visita à Praça Darbar, antiga 
área residencial da realeza, com mais de 50 templos; Palácio Rana, chamado Singha Darbar; 
Hanuman Dhoka, a imponente porta de acesso ao Palácio Real com sua estátua do “deus-ma-
caco”. Passaremos pela rua “geek”, que, em outros tempos, era local de relax dos hippies, 
para visitar a casa-templo de Kumari, a deusa-menina, uma deusa viva. A grande estupa de 
Swayambhunath, com os olhos de Buda pintados nas quatro faces da torre. Sua localização 
sagrada, sobre uma colina, decidiu-se 2500 anos atrás, muito antes do advento do budismo 
no Nepal. À tarde, visita a Patan, onde vamos passear pela cidade velha: Newar, o Portão de 
Ouro, o Templo de Teleju e a estátua de Yogendra Malla. Jantar e hospedagem.

9º Dia KATMANDU-BOUDHANATH-PASHUPATINATH-KATMANDU
Café da manhã. Na parte da manhã, visita a Boudhanath, uma das maiores estupas do mun-
do. Também visitaremos os templos de Pashupatinath, um dos mais importantes da religião 
hindu, dedicado ao deus Shiva. Neste local poderemos ver a cremação dos cadáveres às 
margens do rio Bagmati. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

10º Dia KATMANDU-DÉLI (avião)
Café da manhã. Manhã livre. Traslado ao aeroporto para embarcar no vôo com destino a 
Déli. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Setembro
Em quarto duplo .................................... 1.435 $ 1.630 $

Supl. quarto single ................................. 365 $ 515 $

Supl. 9 almoços ..................................... 135 $ 150 $

De 16/Setembro a Março
Em quarto duplo .................................... 1.575 $ 1.705 $

Supl. quarto single ................................. 535 $ 675 $

Supl. 9 almoços ..................................... 150 $ 160 $

Supl. Dezembro 16-31 ........................... 120 $ 150 $

Notas:
- Visto obrigatório para entrar na Índia. 
- O visto para entrar no Nepal pode ser obtido diretamente no 

aeroporto de Katmandu.
- O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de feriado muçulmano.
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1º Dia (Segunda) TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion. Traslado a Tel Aviv. Hospedagem.

2º Dia (Terça) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jope (Jaffa) para visitar o Bairro dos Artistas 
e o Mosteiro de São Pedro. A seguir, faremos uma visita panorâmica passando pelas 
principais atrações da cidade: calle Dizengoff, Palácio de Cultura, Museu de Tel Aviv, Praça 
Yitzhak Rabin, Mercado Carmel e visita ao Museu da Diáspora. Tarde livre.

3º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o Teatro 
Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. Continuação para 
Haifa para visitar o Santuário do Báb e os Jardins Persas. 
Vista panorâmica do alto do Monte Carmelo e visita 
ao mosteiro carmelita. Seguiremos para São João de 
Acre para apreciar as construções medievais e con-
tinuaremos até a cidade da Cabala, Safed, com seu 
misticismo judaico. Visita à Sinagoga de Yosef Caro. 
Prosseguiremos nossa viagem através das montanhas 
da Galileia até chegar ao Kibutz. Hospedagem.

4º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do 
Kibutz, saída para o Monte das Beatitudes, lugar do Sermão 
da Montanha. Seguiremos para Tabgha, onde ocorreu o 
milagre de multiplicação dos pães e peixes. Continuação para 

Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e a casa de Pedro. Via Tiberíades, nos dirigiremos 
até Yardenit, local onde Jesus foi batizado. Continuação para Nazaré para visitar a Basílica, 
a carpintaria e a fonte da Virgem. Pelo Vale do Jordão, através do deserto da Judeia, che-
garemos a Jerusalém. Hospedagem.

5º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras para admirar uma vista panorâmica 
da cidade. Seguiremos para o Horto de Getsêmani para visitar a Basílica da Agonia. 
Continuaremos	até	 o	Muro	das	 Lamentações	 e	Monte	Sião	para	visitar	 o	 Túmulo	 do	 rei	
David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. Seguiremos para Ein Kerem, lugar de nasci-

mento de São João Batista. Continuação para o Museu do Holocausto. À tarde, saída 
para Belém para visitar a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e 

a Basílica de Santa Catarina. Retorno para Jerusalém. Hospedagem.

6º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída para a cidade velha. 

Percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando 
o Mosteiro da Flagelação, a Capela da Condenação, o 
Calvário e o Santo Sepulcro. Continuaremos através 
do Bairro Judeu e o Cardo Romano até o Museu da 
Cidadela. Desta vez, iremos para a cidade nova para 
dar fazer uma visita panorâmica: Knese (Parlamento), 
Residência Presidencial, Teatro Municipal, visita ao 
museu	de	Israel,	onde	se	encontra	o	Santuário	do	Livro	

e a Maquete de Jerusalém. Tarde livre.

7º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para realizar excur-

sões opcionais a Massada e Mar Morto.

Terra Santa

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	Visitas	indicadas	no	programa.

Datas de saída garantidas:  

Segundas-Feiras (Todo o ano)
Outras frequências:
•	Domingos:	3	noites	TLV./1	noite	GAL./3	noites	JLM.
•	Terça-feira:	1	noite	TVL./1	noite	GAL./4	noites	JLM./ 
1	noite	TLV.
•	Quarta-feira:	1	noite	TLV./4	noites	JLM./1	noite	GAL./ 
1	noite	TLV.
•	Quinta-feira:	4	noites	JLM./1	noite	GAL./2	noites	TLV.

Saídas exclusivamente em Português:
Tour Completo 8 dias · Tour 6 dias · Tour 5 dias
Abril 9 10 11 13
Maio 7 8 9 11 21 22 23 25
Junho 18 19 20 22
Julho 16 17 18 20
Agosto 27 28 29 31
Setembro 3 4 5 7 17 18 19 21
Outubro 15 16 17 19

Hotéis previstos

8 dias     desde  1.205 $
C-9081

Noites: Tel Aviv 2. Galileia 1. Jerusalém 4.

Judaica, Cristiana e Muçulmana

Cidade T. Sup Primeira Semi-Luxo
Tel Aviv Sea Net Metropolitan Dan Panorama
Galileia Kibutz Kibutz Kibutz
Jerusalem Prima Park Leonardo Dan Panorama

Preços por pessoa USD Tour Completo

8 dias

Tour 6 dias  Tel Aviv-Jerusalém

(de terça a domingo)

Tour 5 dias   Jerusalém

(de quinta a segunda-feira)

T. Sup Primeira Semi-Luxo T. Sup Primeira Semi-Luxo T. Sup Primeira Semi-Luxo

Em quarto duplo ......................... 1.205 $ 1.360 $ 1.690 $ 1.050 $ 1.155 $ 1.410 $ 760 $ 830 $ 1.095 $
Supl. quarto single ...................... 575 $ 690 $ 955 $ 420 $ 560 $ 820 $ 355 $ 400 $ 635 $
Supl. meia pensão(1) .................... 135 $ 160 $ 330 $ 90 $ 110 $ 205 $ 65 $ 90 $ 185 $
Supl. Páscoa(2) ............................. 215 $ 290 $ 295 $ 170 $ 190 $ 205 $ 185 $ 215 $ 175 $
Supl. saídas Julho/Agosto(3) ........ 105 $ 125 $ 185 $ 60 $ 95 $ 95 $
Supl. Tabernaculos(4) ................... 205 $ 235 $ 185 $ 170 $ 165 $ 165 $ 185 $ 175 $ 175 $
Tour Completo 8 dias: (1) (6 jantares). (2) Supl. Páscoa: Abril: 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13. 
 (3) Supl. saídas Julho: 30, 31 e Agosto: 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24. (4) Supl. Tabernaculos: Outubro: 1,2,3,4,5,8,9,10.
Tour 6 dias: (1) (4 jantares). (2) Supl. Páscoa: Abril: 11. (3) Supl. saídas Agosto: 1,8,15 e 22. (4) Supl. Tabernaculos: Outubro: 3 e 10.
Tour 5 dias: (1) (3 jantares). (2) Supl. Páscoa: Abril: 13. (4) Supl. Tabernaculos: Outubro: 5 e 12.

Consultar preços a partir de 19 de Fevereiro 2018

8º Dia (Segunda) JERUSALÉM
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Ben Gurion. Fim dos serviços.

Notas:
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira.
- Itinerário sujeito a mudanças, mas respeitando o conteúdo e as visitas.
- A saída de 26 de Setembro do Tour de 6 dias não é operativa por coincidir com o dia do Perdão
-	Não	podemos	garantir	que	os	traslados	com	assistência	e/ou	as	opcionais	para	Massada	e	Mar	

Morto sejam em português.
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1º Dia (Quinta) JERUSALÉM
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion. Traslado a Jerusalém. 
Hospedagem.

2º Dia (Sexta) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída para o Monte 
das Oliveiras para fazer uma visita panorâmica pela 
cidade. Seguiremos para o Jardim do Getsêmani para 
ver a Basílica da Agonia. Visita ao Museu de Israel, 
onde	se	encontra	o	Santuário	do	Livro	e	a	Maquete	de	
Jerusalém como era na época de Jesus. Em seguida, 
iremos para o Museu do Holocausto para fazer sua 
visita. Na parte da tarde, saída para Belém para visitar a 
Basílica da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e a Igreja 
de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém.

3º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída para Monte Sião para visitar o tú-
mulo do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. Continuação para a cidade 
antiga. Percorreremos as 14 estações da Via Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, 
a Capela da Condenação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Seguiremos através do Bairro 
Judeu e do Cardo Romano até o Museu da Cidadela de David para sua visita. Seguiremos 
para a cidade nova para fazer uma visita panorâmica passando pelos principais pontos 
de interesse: o Knesset (Parlamento), a residência do presidente, o Teatro Municipal. 
Continuaremos para Ein Kerem para visitar o lugar onde nasceu São João Batista. Visita 
ao	Muro	das	Lamentações...

4º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Massada e ao Mar 

Morto.

5º Dia (Segunda) JERUSALÉM-GALILEIA
Café da manhã e saída através do Deserto da Judeia circun-

dando Jericó. Vista panorâmica da cidade e do Monte da 
Tentação. Continuação pelo Vale do Jordão até Nazaré, para 

visita a basílica da Anunciação, a carpintaria de São José e 
a fonte da Virgem. Visita a Yardenit, nome do local, no rio 
Jordão, onde Jesus foi batizado. Passando por Tiberíades 
chegaremos a Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga 
e a casa de São Pedro. Continuaremos para Tabgha, onde 
teve lugar o Milagre da Multiplicação dos Pães e Peixes, 

para, depois, seguir para o Monte das Bem-Aventuranças, 
local do Sermão da Montanha. Prosseguiremos até o kib-

butz. Hospedagem.

6º Dia (Terça) GALILEIA-EILAT (avião)
Café da manhã e passeio pelas várias instalações do kibutz. Saída 

para Safed, cidade da Cabala e do misticismo judaico. Visita à Sinagoga 
de Yosef Karo. Passaremos por São João de Acre para admirar as fortificações 

medievais. Seguimos para Haifa para visitar o Santuário do Báb e os Jardins Persas. 
Vista panorâmica do alto do Monte Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. Em segui-
da, saída para Cesareia para visitar o Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o aqueduto. 
Continuaremos ao longo da antiga Via Maris até chegar ao aeroporto de Tel Aviv para 
embarcar no vôo com destino a Eilat. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

7º Dia (Quarta) EILAT-PETRA-EILAT 
Café da manhã. Partida para Aravá, fronteira entre Israel e Jordânia. Após as formalida-

Datas de saída garantidas: Quintas-Feiras  (Todo o ano)

Exceto 6 de Abril, 14 e 28 de Setembro.

des de imigração, seguiremos para Petra para visitar a cidade rosa, a capital dos Nabateus. 
Durante a visita, vamos conhecer os monumentos mais importantes e representativos 
esculpidos na rocha pelos nabateus. O Tesouro, monumento internacionalmente famoso, 
escolhida como cenário de um dos filmes de Indiana Jones; os túmulos coloridos, os túmu-
los reais, o mosteiro ... Petra é um desses lugares do mundo onde é preciso ir ao menos 
uma vez na vida. Após a visita, à tarde, retorno para Eilat passando pela fronteira, Aravá. 
Hospedagem.

8º Dia (Quinta) EILAT 
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Eilat ou para a fronteira de Taba (fronteira com 
o Egito). Fim dos serviços.

Notas:
-	 O	 preço	 não	 inclui	 vistos	 ou	 taxas	 de	 fronteira	 Israel/Jordânia:	 125	 U$A	 por	 passageiro	 que	

devem ser pagos diretamente.

Israel com Mar Vermelho e Petra
8 dias   desde  1.775 $

Noites: Jerusalém 4. Galileia 1. Eilat 2.

Novo

C-984

Incluindo

•	Traslado	chegada/Jerusalém,	saída/Eilat.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	Visitas	conforme	o	programa.
•	Vôo	Tel	Aviv-Eilat.

Preços por pessoa USD

Turística Primeira Semi-Luxo

Em quarto duplo ................................. 1.775 $ 1.900 $ 2.230 $

Supl. quarto single .............................. 580 $ 715 $ 1.010 $

Supl. meia pensão (6 jantares)  .......... 135 $ 155 $ 300 $

Supl. Páscoa, 13 Abril ........................ 185 $ 215 $ 175 $

Supl. Pentecostes, 25 Maio   .............. 75 $ 90 $ 105 $

Supl. Julho 27, Agosto 3, 10, 17 e 24  175 $ 235 $ 265 $

Supl. Tabernáculo, 5 Outubro   ........... 185 $ 175 $ 175 $

Hotéis previstos

Cidade Turística Primeira Semi-Luxo

Jerusalém Prima Park Leonardo Dan Panorama

Galileia Kibutz Hagoshrim Kibutz Hagoshrim Kibutz Hagoshrim

Eilat Americana Leonardo	Royal	Resort Leonardo	Plaza
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1º Dia (Segunda) TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion. Traslado a Tel Aviv. Hospedagem.

2º Dia (Terça) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jope (Jaffa) para visitar o Bairro dos Artistas 
e o Mosteiro de São Pedro. A seguir, faremos uma visita panorâmica passando pelas princi-
pais atrações da cidade: rua Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak 
Rabin, Mercado Carmel, e visita ao Museu da Diáspora. Tarde livre.

3º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA (220 kms)
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o Teatro Romano, a Cidade 
Cruzada e o Aqueduto. Continuação para Haifa para visitar o Santuário 
do Báb e os Jardins Persas. Vista panorâmica do alto do Monte 
Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. Seguiremos para São 
João de Acre para apreciar as fortificações medievais e conti-
nuaremos até a cidade da Cabala, Safed, com seu misticismo 
judaico. Visita à Sinagoga de Yosef Caro. Prosseguiremos 
nossa viagem através das montanhas da Galileia até chegar 
ao Kibutz. Hospedagem.

4º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM (250 kms)
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do Kibutz, 
saída para o Monte das Beatitudes, lugar do Sermão da 
Montanha. Seguiremos para Tabgha, onde ocorreu o mi-
lagre de multiplicação dos pães e peixes. Continuação para 
Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e a casa de Pedro. 
Via Tiberíades, nos dirigiremos até Yardenit, local onde Jesus 
foi batizado. Continuação para Nazaré para visitar a Basílica, a 
carpintaria e a fonte da Virgem. Pelo Vale do Jordão, através do 
deserto da Judeia, chegaremos a Jerusalém. Hospedagem.

5º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELEM-JERUSALÉM (40 kms)
Café da manhã e saída até o Monte das Oliveiras para uma vista panorâmica da cidade. 
Continuação até o Horto de Getsemani para conhecer a Basílica da Agonia. Visita ao Muro 
das	Lamentações.	Continuação	ao	Monte	Zión	para	visitar	a	Tumba	do	Rei	Davi.	Seguiremos	
até	Ein	Karen	para	visitar	o	lugar	do	nascimento	de	São	João	Batista.	Logo	depois	visita	ao	
Museu do Holocausto. À tarde, saída até Belém para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta 
de São Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém. Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Café da manhã e saída até a cidade antiga. Passeio pelas 14 estações da 

Via Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Condenação, 
o Calvário e o Santo Sepulcro. Seguiremos através do Bairro 

Judeu e do Cardo Romano até o Museu da Cidade para visita. 
Continuação até a cidade nova para visita panorâmica dos 

principais pontos de interesse: o Knesset (Parlamento), 
a Residência Presidencial, o Teatro Municipal. Visita ao 
Museu	de	Israel	onde	se	encontra	o	Santuário	do	Livro	e	
a Maquete da cidade na época de Jesus. Hospedagem. 

7º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para realizar 
excursões opcionais a Massada e Mar Morto.

8º Dia (Segunda) JERUSALÉM-JERASH-AMÃ 
(250 kms) 

Café da manhã. Saída para a Ponte Rei Hussein, fronteira 
Israel/Jordânia,	 continuação	 para	 Jerash,	 uma	 das	 cidades	

da Decápolis, para visitar as ruínas da época romana, Arco do 
Triunfo, praça oval, cardo, colunata, templo de Afrodite, finalizan-

do no teatro. Prosseguiremos para Amã. Hospedagem.

Israel-Jordânia

Incluindo

•	Traslados:	chegada/Tel	Aviv	ou	Jerusalém,	saída/Amã.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.	
•	Café	da	manhã	diário.	
•	Visitas	indicadas	no	programa.

Datas de saída garantidas: (Todo o ano)

Segundas-feiras, Tour Completo 11 dias
Quintas-feiras, Tour 8 dias Jerusalém-Jordânia.
Saídas exclusivamente em Português:
Tour Completo 11 dias · Tour 8 dias
Abril 10 13 Agosto 28 31
Maio 8 11 22 25 Setembro 4 7 18 21
Junho 19 22 Outubro 16 19
Julho 17 20

Hotéis previstos

11 dias     desde  2.175 $

C-9111

Noites: Tel Aviv 2. Galileia 1. Jerusalém 4. Amã 2. Petra 1.

Com a Basílica da Natividade de Belém e a cidade nabateia de Petra

Cidade Primeira Semi-Luxo
Tel Aviv Metropolitan Dan Panorama

Galileia Kibutz Hagoshrim Kibutz Hagoshrim

Jerusalém Leonardo Dan Panorama

Amã II Palazzo Kempinski

Petra Panorama Nabatean Castle

9º Dia (Terça) AMÃ-MADABA-MONTE NEBO-PETRA (290 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade e saída para Madaba onde se visitará a Igreja 
de São Jorge, que abriga o mapa da Terra Santa, confeccionado em 571 d.C. Continuação pa-
ra o Monte Nebo, conhecido como o túmulo de Moisés, e desfrutar de uma vista panorâmica 
da Terra Prometida, onde ele nunca chegou a entrar. Continuação para Petra. Hospedagem.

10º Dia (Quarta) PETRA-AMÃ (240 kms)
Café da manhã. Visita à cidade dos Nabateus, Petra, considerada uma das maravilhas do 
mundo, esculpida em arenito rosado há mais de 2000 anos. Entraremos pelo desfiladeiro Siq 
e, desde lá, vamos encontrar o impressionante Tesouro para, depois, continuar até o teatro, 
rua das colunas, tumbas reais, etc. Ao finalizar a visita, na parte da tarde, traslado a Amã. 
Hospedagem.

11º Dia (Quinta) AMÃ
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Amã. Fim dos serviços. Possibilidade de con-
tratar um traslado com  suplemento, a partir da fronteira com a Jordânia (Allenby Bridge) 
- Israel (aeroporto).

Notas:
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira. 
- Itinerário sujeito a mudanças, mas respeitando o conteúdo e as visitas.
- As saídas  de 25 e 28 de Set. não é possível realizar a visita opcional a Massada e Mar Morto 

por coincidir com o dia do Perdão. 
-	Não	podemos	garantir	que	os	traslados	com	assistência	e/ou	as	opcionais	para	Massada	e	Mar	

Morto sejam em português.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Tour Completo
11 dias

Tour 8 dias
Jerusalém-Jordânia
(de quinta a quinta)

Primeira Semi-Luxo Primeira Semi-Luxo

Em quarto duplo ................................................... 2.175 $ 2.610 $ 1.625 $ 2.090 $
Supl. quarto single ................................................ 900 $ 1.290 $ 625 $ 870 $
Supl. meia pensão(1) .............................................. 245 $ 405 $ 155 $ 260 $
Supl. saídas Julho/Agosto(2) .................................. 95 $ 140 $ — —
Supl. Alta Temporada(3) ......................................... 235 $ 295 $ 215 $ 175 $
Supl. traslado da Ponte Allenby ao 
aeroporto de Tel Aviv ........................................... 220 $ 220 $ 220 $ 220 $
Tour Completo 11 dias: (1) (9 jantares). (2) Supl. saídas Julho: 31, Agosto: 7, 14, 21. (3) Supl. Alta Temporada: Abril 10 e Out. 2 e 9.
Tour 8 dias: (1) (6 jantares). (3) Supl. Alta Temporada: Abril 13 e Out. 5 e 12.
Consultar preços a partir de 19 de Fevereiro 2018
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1º Dia (Segunda) TEL AVIV 
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion. Traslado ao hotel de Tel Aviv. Hospedagem.

2º Dia (Terça) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jope (atual Jaffa ou Yafo) para visitar o 
Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Continuaremos nossa visita passando pelas 
principais atrações da cidade: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu de Tel Aviv, Praça 
Yitzhak Rabin, Mercado Carmel. Seguiremos para o Museu da Diáspora para a sua visita. 
Tarde livre. 

3º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA (220 Kms)
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o teatro romano, a cidade cruzada e o 
aqueduto. Continuação para Haifa. Vista panorâmica do Santuário do Báb e dos jardins per-
sas. Seguimos para o topo do Monte Carmelo para visitar o mosteiro carmelita. Continuação 
para São João de Acre para admirar as fortificações medievais. Seguimos para Safed, cida-
de da Cabala e do misticismo judaico. Visita à Sinagoga de Yosef Karo. Continuando através 
das montanhas da Galileia, chegaremos ao nosso kibutz. Hospedagem.

4º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM (250 Kms)
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do Kibbutz, saída para o Monte das Bem-
Aventuranças, local do Sermão da Montanha e, em seguida, viagem para Tabgha, local do 
Milagre da Multiplicação dos Pães e Peixes. Chegada a Cafarnaum para visitar a antiga 
sinagoga e a Casa de São Pedro. Passando por Tiberíades chegaremos a Yardenit, nome 

do local, no rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Visita a Nazaré para conhecer a Basílica 
da Anunciação, a carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. Continuando ao longo do 
Vale do Jordão e através do deserto da Judeia, chegaremos a Jerusalém. Hospedagem.

5º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-JERUSALÉM (40 Kms)
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras para fazer uma visita panorâmica pela 
cidade. Seguiremos para o Jardim do Getsêmani para ver a Basílica da Agonia. Visita ao 
Museu	de	Israel,	onde	se	encontra	o	Santuário	do	Livro	e	a	Maquete	de	Jerusalém	como	
era na época de Jesus. Seguiremos para o Museu do Holocausto para sua visita. Na parte 
da tarde, saída para Belém para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta de São Jerônimo 
e a Igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém. Hospedagem.

6º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída para Monte Sião para visitar o túmulo do Rei David, 
o Cenáculo e a Abadia da Dormição. Continuação para a cidade antiga. Percorreremos as 
14 estações da Via Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Condenação, o 
Calvário e o Santo Sepulcro. Seguiremos através do Bairro Judeu e do Cardo Romano até o 
Museu da Cidadela de David para sua visita. Seguiremos para a cidade nova para fazer uma 
visita panorâmica passando pelos principais pontos de interesse: o Knesset (Parlamento), a 
residência do presidente, o Teatro Municipal. Continuaremos para Ein Kerem para visitar o 
lugar	onde	nasceu	São	João	Batista.	Visita	ao	Muro	das	Lamentações.

7º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para poder realizar uma excursão opcional a 
Massada e ao Mar Morto. 

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras (Todo o ano)

Notas:
- Os preços não incluem vistos ou taxas de fronteira.
- O itinerário pode ser modificado, sempre respeitando o conteúdo das visitas.
- Na saída de 25 de Set. não é possível realizar a visita opcional a Massada e Mar 

Morto por coincidir com o dia do Perdão.

Israel - Jordânia e Cairo
15 dias     desde  3.000 $

Noites: Tel Aviv 2. Galileia 1. Jerusalém 4. Amã 2. Petra 1. Cairo 4.

Novo

C-9151

Incluindo

•	Traslados:	chegada/Tel	Aviv,	saída/Cairo.
•	Traslados	internos.
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.	
•	Café	da	manhã	diário.	
•	Visitas	indicadas	no	programa.
•	Vôo	Amã-Cairo.

Hotéis previstos

Cidade Primeira Semi-Luxo
Tel Aviv Metropolitan Dan Panorama
Galileia Kibutz Hagoshrim Kibutz Hagoshrim
Jerusalém Leonardo Dan Panorama
Amã Il Palazzo Kempinski
Petra Panorama Nabatean Castle
Cairo Mercure Sphnix Le	Meridien	Pyramids
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8º Dia (Segunda) JERUSALÉM-AMÃ (250 Kms) 
Café da manhã. Saída para a ponte Rei Hussein, fronteira Israel e Jordânia e continuação 
para Jerash (Gérasa), uma das cidades da Decápole. Visitaremos o Arco do Triunfo, a Praça 
Oval, o Cardo, a Colunata, o templo de Afrodite e o Teatro Romano, com uma acústica 
maravilhosa. Após a visita, saída para Amã. Hospedagem. 

9º Dia (Terça) AMÃ-PETRA (290 Kms) 
Café da manhã. Saída para fazer a visita panorâmica pela cidade de Amã. Continuação 
para Madaba para visitar a igreja ortodoxa de São Jorge, onde se encontra o primeiro 
mapa-mosaico da Terra Santa. Continuação para o Monte Nebo para admirar a vista 
panorâmica sobre o Vale do Jordão e o Mar Morto do alto da montanha. Este lugar é 
importante porque foi o último local visitado por Moisés e de onde o profeta divisou 
a terra prometida, à qual nunca chegou. Na parte da tarde, continuação para Petra. 
Hospedagem. 

10º Dia (Quarta) PETRA-AMÃ (240 Kms) 
Café da manhã. Dia inteiro de visita à cidade rosa, a capital dos Nabateus. Durante a 
visita, vamos conhecer os monumentos mais importantes e representativos esculpidos na 
rocha pelos nabateus. O Tesouro, monumento internacionalmente famoso, escolhida como 
cenário de um dos filmes de Indiana Jones; os túmulos coloridos, os túmulos reais, o mos-
teiro ... Petra é um desses lugares do mundo onde é preciso ir ao menos uma vez na vida. 
Após a visita, à tarde, saída para Amã. Hospedagem. 

11º Dia (Quinta) AMÃ-CAIRO (avião)
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Amã para embarcar no vôo (incluso) com des-
tino ao Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

12º Dia (Sexta) CAIRO 
Hospedagem e café da manhã. Saída para Mênfis e Sakara, para ver a estátua deitada 
de Ramsés II, de pedra calcária; a Esfinge de alabastro, e a necrópole de Sakara, com o 

admirável complexo funerário de Zoser, onde se encontra o primeiro edifício de pedra 
do mundo, a Pirâmide Escalonada. À tarde, visita à Cidadela e à Mesquita de Alabastro. 
Retorno ao hotel. 

13º Dia (Sábado) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Saída para Gizé, para visitar a Esfinge e as pirâmides de 
Quéops, Quéfren e Miquerinos. Continuaremos com ao visita ao Museu Egípcio, onde se 
encontra o tesouro de Tutancâmon.

14º Dia (Domingo) CAIRO
Hospedagem e café da manhã.	Dia	livre.	Você	pode	fazer	uma	excursão	opcional	a	Luxor	
ou Alexandria.

15º Dia (Segunda) CAIRO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Primeira Semi-Luxo

Em quarto duplo ................................. 3.000 $ 3.480 $

Supl. quarto single .............................. 1.045 $ 1.470 $

Supl. meia pensão (13 jantares)  ........ 355 $ 570 $

Supl. Alta T. Abril: 3, 10 e Out. 2, 9 ... 235 $ 295 $

Supl. Agosto: 7, 14 e 21 ..................... 95 $ 140 $

Consultar preços a partir de 19 de Fevereiro 2018
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Novo

1º Dia TÓQUIO 
Chegada a Tóquio, traslado ao hotel em serviço regular e hospedagem.

2º Dia TÓQUIO
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica pela cidade incluindo o Palácio 
Imperial, o Templo de Asakusa Kannon com sua galeria comercial “Nakamise”, o santuário 
xintoísta de Meiji e o famoso distrito de Ginza, onde terminaremos a visita. Restante do 
dia livre. 

3º Dia TÓQUIO
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua disposição para desfrutar da cidade por 
conta própria.

4º Dia TÓQUIO-KYOTO-NARA-KYOTO (trem)
Café da manhã. Traslado para a estação de trem para sair para Kyoto. Chegada e saída 
para visitar Nara, uma das cidades mais antigas do Japão. Nara possui uma série de relí-
quias culturais e é o segundo destino turístico mais importante depois de Kyoto. Neste local 
vamos visitar o Templo de Todaiji, a maior construção de madeira do mundo (40 metros de 
largura por 47 de altura), que guarda o grande Buda de bronze de 16 metros de altura, com 
120 kg de ouro e 430 toneladas de bronze; o Parque dos Cervos e o colorido Santuário de 
Kasuga. Traslado ao hotel de Kyoto. Hospedagem. 

5º Dia KYOTO
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à cidade incluindo: Santuário Xintoísta 
de Heian, templo Kinkaku-ji, com seu famoso Pavilhão Dourado, e Distrito de Gion, no 
centro antigo, onde vivem a maioria das gueixas de Kyoto. Retorno ao hotel. Tarde livre 
para atividades pessoais. 

6º Dia KYOTO
Hospedagem e café da manhã. Dia livre com possibilidade de fazer uma excursão opcio-
nal a Hiroshima, partindo de trem super-expresso, visitando a ilha sagrada de Miyajima e 
Hirosima em trem local e tramway para conhecer: Santuário Itsukushima de Shinto, com 
seu famoso portão “Torii”, construído sobre o mar, declarado Patrimônio Mundial pela 
UNESCO, Parque memorial da Paz e Museu da Bomba Atômica. Depois da visita, traslado 
à estação de Hiroshima para embarcar no trem-expresso com destino a Kyoto. Chegada 
e traslado ao hotel.

7º Dia KYOTO
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Todo o Japão

Cidade Hotel Cat.

Tóquio Metropolitan Tokyo P

Kyoto Nikko Princess Kyoto P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Tóquio,	Saída/Kyoto/
Osaka.
•	Guia	acompanhante.
•	Visitas	com	guia	local	em	Tóquio,	Nara	e	

Kyoto. 
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Bilhete	de	trem	Tóquio-Kyoto	(2ª	classe).	
•	Traslados	internos.

Datas de saída:

Todo o Japão, Tóquio-Kyoto 7 dias: 
Sábados e Domingos.

Tóquio 4 dias: 
Diárias.

Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

7 dias     desde  2.960 $

C-9767

Noites: Tóquio 3. Kyoto 3.

Tóquio-Kyoto
7 dias

Tóquio
4 dias

Em quarto duplo .................................... 2.960 $ 930 $

Supl. quarto single ................................. 645 $ 280 $

Suplemento Feiras
29/Abr-7/Mai, 11-16/Ago
30/Dez-3/Jan ......................................... 850 $ 255 $

Nota:
- Passageiros do programa TÓQUIO 4 dias. Finalizam os serviços no 4º dia do tour com  traslado 

de saída ao aeroporto.
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1º Dia (Terça) AMÃ
Chegada a Amã, capital da Jordânia. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Quarta) AMÃ-MADABA-MONTE NEBO-KERAK o SHOBAK-PETRA 
(360 kms)
Café da manhã. Saída para Madaba, a “Cidade dos Mosaicos”, onde visitaremos a igreja 

de São Jorge, que guarda o mapa da Terra Santa confeccionado em 571 d.C. Continuação 

para o Monte Nebo, conhecido como o túmulo de Moisés, de cujo topo se descortina uma 

magnífica vista panorâmica do Vale do Jordão. Continuação para a fortaleza de Kerak 

o Shobak construída pelos Templários durante as cruzadas. Saída para Petra. Jantar e 
hospedagem.

3º Dia (Quinta) PETRA
Café da manhã. Visita de dia completo à cidade dos Nabateus, Petra, considerada uma 

das sete maravilhas do mundo, escavada em rocha rosa há mais de 2000 anos. Iremos 

até a entrada do desfiladeiro (Siq), para chegar até o magnífico complexo monumental do 

Tesouro. Seguiremos para o teatro, a rua das colunas e as tumbas reais. Retorno ao hotel. 

Jantar e hospedagem.

4º Dia (Sexta) PETRA-WADI RUM-AQABA-AMÃ (550 kms)
Café da manhã.	Saída	para	o	deserto	de	Wadi	Rum,	uma	das	locações	do	filme	Lawrence	

da Arábia, para dar um pequeno passeio de 4x4. Continuação para Aqaba. Visita panorâmi-

ca e tempo livre. Saída por estrada para Amã. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Sábado) AMÃ
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Notas:
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira. 
- A fim de as visitas podem ser modificados.

Maravilhas da Jordânia

Incluindo

•	Traslados/chegada	e	saída	Amã.
•	Visitas	com	entradas	inclusas	de	acordo	com	o	programa.
•	Passeio	de	Jeep	4x4	pelo	deserto	de	Wadi	Rum.
•	Café	da	manhã	diário	e	4	jantares.
•	Transporte	de	1	mala	por	pessoa.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras (Todo o ano)

Saídas em idioma Português:
Março 7 Agosto 22 2018
Abril 4 Setembro 19 Janeiro 9
Maio 9 Outubro 17 Fevereiro 6
Junho 20 Novembro 14 Março 13
Julho 25 Dezembro 12

Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

5 dias     desde  760 $

C-9052

Noites: Amã 2. Petra 2.

PETRA, cidade Patrimônio da Humanidade

Turística Primeira Luxo

Em quarto duplo .................................... 760 $ 820 $ 1.040 $

Supl. quarto single ................................. 195 $ 230 $ 375 $

28/Março – 16/Maio
27/Junho, 29/Agosto – 21/Novembro
Dezembro 26 e Março

Em quarto duplo .................................... 790 $ 875 $ 1.140 $

Supl. quarto single ................................. 215 $ 245 $ 480 $

Cidade Hotel Cat.

Amã Geneva	/Days	Inn T

Corp	/	Il-Plazzo P

Le	Meridien	/	Arjaan L

Petra Panorama	/	Seven	Wonders T

Petra Guesthouse by Crowne Plaza P

Petra Moon P

Marriott	/	Moevenpick L
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1º Dia (Domingo) AMÃ
Chegada a Amã, capital da Jordânia. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) AMÃ-JERASH-AJLUN- AMÃ (175 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade percorrendo os mercados tradicionais, 
igrejas, mesquitas, teatro romano e também pelos bairros residenciais. Saída para Jerash, 
uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano. Uma viagem no 
tempo através de suas ruas, teatros, templos e praças, entre os quais 
se destacam sua grande colunata, o Arco do Triunfo, a praça oval 
e os templos de Zeus e Ártemis. Continuação para o castelo 
de Ajlun, fortaleza construída em 1185, situada no alto de 
uma montanha com belas vistas. Retorno a Amã. Jantar 
e hospedagem.

3º Dia (Terça) AMÃ-CASTELOS DO DESERTO- 
MAR MORTO-AMÃ (355 kms)
Café da manhã. Saída para visitar os castelos 
Romanos e Bizantinos do deserto construídos entre 
os séculos VII e VIII. Visita ao castelo de Amra, ao 
castelo de Kharrana e e ao forte romano de Azraq, feito 
de basalto negro. Seguiremos até o ponto mais baixo da 
terra, o mar Morto e o deserto de Moabe. Tempo livre para 
tomar um banho em suas salinas águas terapêuticas, uma 
experiência inesquecível. Retorno a Amã. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) AMÃ-MADABA- MONTE NEBO-KERAK o SHOBAK-PETRA (360 kms)
Café da manhã. Saída para Madaba, a “Cidade dos Mosaicos”, onde visitaremos a 
igreja de São Jorge que abriga o mapa da Terra Santa, confeccionado em 571 D.C. 
Continuação para o Monte Nebo, conhecido como o túmulo de Moisés, de cujo topo 
se descortina uma magnífica vista panorâmica do Vale do Jordão. Continuação para a 
fortaleza de Kerak o Shobak construída pelos Templários durante as cruzadas. Saída 
para Petra. Jantar e  hospedagem.

5º Dia (Quinta) PETRA
Café da manhã. Visita de dia completo à cidade dos Nabateus, Petra, considerada 

uma das sete maravilhas do mundo, escavada em rocha rosa há mais de 
2000 anos. Iremos até a entrada do desfiladeiro (Siq), para chegar até 

o magnífico complexo monumental do Tesouro. Seguiremos para o 
teatro, a rua das colunas e as tumbas reais. Retorno ao hotel. 

Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sexta) PETRA-WADI RUM-AQABA-AMÃ 
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi Rum, 
uma	das	locações	do	filme	Lawrence	da	Arábia,	para	
dar um pequeno passeio de 4x4. Continuação para 
Aqaba. Visita panorâmica e tempo livre. Saída pela 
estrada para Amã. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sábado) AMÃ
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Notas:
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira. 

- A fim de as visitas podem ser modificados.

Raízes da Jordânia

Hotéis previstos

7 dias     desde  950 $

C-977

Noites: Amã 4. Petra 2.

Tras as pegadas de Lawerence de Arabia

Cidade Hotel Cat.
Amã Geneva	/	Day	Inn T

Corp	/	Il	Plazzo P
Le	Meridien	/	Arjaan L

Petra Panorama	/	Seven	Wonders T
Petra Moon P
Petra Guesthouse by Crowne Plaza P
Marriott L

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Turística Primeira Luxo

Em quarto duplo .................................... 950 $ 1.040 $ 1.330 $

Supl. quarto single ................................. 295 $ 325 $ 625 $

26/Março – 14/Maio
25/Junho, 27/Agosto – 19/Novembro
Dezembro 24, 31 e Março

Em quarto duplo .................................... 980 $ 1.070 $ 1.435 $

Supl. quarto single ................................. 320 $ 340 $ 720 $

Nota: Consultar suplemento fim de ano.

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Amã.	
•	Visitas	com	ingressos	inclusos	de	acordo	com	o	programa.	
•	Passeio	de	Jeep	4x4	no	deserto	de	Wadi	Rum.
•	Café	da	manhã	diário.
•	5	jantares.
•	Transporte	de	1	mala	por	pessoa.

Datas de saída garantidas: Domingos (Todo o ano)

Saídas em idioma Português:
Março 5 Agosto 20 2018
Abril 2 Setembro 17 Janeiro 7
Maio 7 Outubro 15 Fevereiro 4
Junho 18 Novembro 12 Março 11
Julho 23 Dezembro 10
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Cidades imperiais Cidades imperiais

Noites: Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Noites: Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tânger 1.

C-955 C-9707

1º Dia (Sexta) CASABLANCA
Chegada ao aeroporto Mohamed V de Casablanca. Assistência e 
traslado em veículo privativo até o centro da cidade para fazer 
uma visita panorâmica pela cidade. Chegada ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

2º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH (237 kms)
Café da manhã. Visita a Casablanca, capital econômica e cidade 
mais populosa do país. Conheceremos o boulevard Anfa, a Praça 
das Nações Unidas e as zonas residenciais. Visitaremos a grande 
mesquita Hassan II (por fora), superada somente por Meca em 
importância e tamanho. Continuação para Marrakech. Na parte 
da tarde visita à cidade: a mesquita Koutoubia, irmã gêmea 
da Giralda de Sevilha, as tumbas saadinas, o Palácio Bahia. 
Passearemos pela medina, “souks” (mercados) e pela má-
gica praza Djemaa el Fna, onde os costumes mais 
antigos se misturam com a agitação moderna. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Domingo) MARRAKECH-
RABAT-MEKNÈS-FEZ (548 kms)
Café da manhã. Saída para Rabat, 
capital do reino e residência oficial do 
Rei. Visita à parte exterior do Palácio 
Real, ao Mausoléu de Mohammed V e 
à Torre Hassan, minarete e símbolo da 
cidade. Tempo livre. Continuação para 
Meknès, cidade rodeada por 40 km de mu-

1º Dia (Domingo) TÂNGER-FEZ (290 kms)
Chegada ao aeroporto IBN Batouta de 
Tânger. Assistência e traslado em veícu-
lo privativo para incorporar-se ao grupo. 
Saída de ônibus para Fez. Chegada ao 
hotel. Tempo livre. Jantar e hospedagem. 

2º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita à cidade incluindo as 7 
portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, 
a porta de Bab Bou Jeloud, que dá acesso à Medina 
ou cidade antiga, uma das mais impressionantes do 
Marrocos. Conheceremos a Madraça, Universidade mais antiga 
do mundo, Mesquita de Karaouine e bairro dos curtumes. Tarde 
livre para continuar descobrindo por conta própria esta cidade cheia 
de encantos. 

3º Dia (Terça) FEZ-MEKNÈS-MARRAKECH (547 kms)
Café da manhã. Saída para Meknès, situada no coração do Atlas 
Médio e rodeada por 40 km de muralhas, com a porta Baba El 
Mansour, a mais bela do Marrocos. Continuação para Marrakech. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) MARRAKECH
Meia pensão. Visita à cidade: a mesquita Koutoubia, irmã gê-
mea da Giralda de Sevilha, as tumbas saadinas, o Palácio Bahia. 
Passearemos pela medina, “souks” (mercados) e pela mágica praza 

5 dias     desde  530 $ 7 dias     desde  710 $

Hotéis previstos

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Casablanca K. Basma**** Golden Tulip Farah *****

K. Basma****
Marrakech Almas*** Atlas Asni****
Fez Menzeh Zalagh**** Menzeh Zalagh****

Volubilis**** Volubilis****

Hotéis previstos

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Fez Menzeh Zalagh **** Pickalbatros Royal Mirage *****

Parc Palace **** Parc Palace *****
Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Rabat Golden Tulip Farah**** Golden Tulip Farah *****

Helnan Chellah **** Rabat *****
Tânger Hilton **** Royal Tulip City Center *****

Solazur ****

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Casablanca.	Saída/Fez.
•	Ônibus	com	Wi-Fi,	gratuito
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Marrakech	e	Fez.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço	e	3	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Servicio	de	carregadores	nos	hotéis.

Incluindo

•	Traslado	aeroporto/hotel	e	vice-versa	em	Tanger.
•	Ônibus	com	Wi-Fi,	gratuito
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Fez,	Marrakech	e	Rabat.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	6	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Servicio	de	carregadores	nos	hotéis.

Novo

Novo
Djemaa el Fna, onde os costumes mais antigos se 

misturam com a agitação moderna. Tarde livre.

5º Dia (Quinta) MARRAKECH-
CASABLANCA-RABAT (330 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, 
capital econômica e cidade mais populosa 

do país. Faremos uma visita panorâmica para 
conhecer o boulevard Anfa, a Praça das Nações 

Unidas e as zonas residenciais. Visitaremos a 
grande mesquita Hassan II (por fora), superada so-

mente por Meca em importância e tamanho. Tempo livre. 
Continuação para Rabat. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sexta) RABAT-TÂNGER (249 kms)
Café da manhã. Visita à cidade, capital do reino e residência 
oficial do Rei. Visita à parte exterior do Palácio Real, ao Mausoléu 
de Mohammed V e à Torre Hassan, minarete e símbolo da cidade. 
Tempo livre para explorar a bela Casbá dos Udaias (ou Oudaias). 
Continuação para Tânger. Amplo tour panorâmico antes de chegar 
ao hotel. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sábado) TÂNGER 
Café da manhã. No horário previsto, serviço de pick-up no hotel e 
traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: O itinerário pode ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo ............................... 530 $ 690 $
Supl. quarto single ............................ 105 $ 175 $
Supl. Jul/Ago/Set/Out. e 
Dezembro 22 e 29 (Natal) ................ 35 $ 40 $
Supl. traslado de Fez ao aeroporto de 
Casablanca (min. 2 pessoas) .................... 230 $ 230 $

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo ............................... 710 $ 870 $
Supl. quarto single ............................ 150 $ 185 $
Supl. Jul/Ago/Set/Out. e 
Dezembro 24 e 31 (Natal) ................ 45 $ 60 $

ralhas, com a porta Baba El Mansour, a mais bela do Marrocos. 
Chegada a Fez. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Segunda) FEZ
Meia pensão. Visita à cidade incluindo as 7 portas do Palácio 

Real, o bairro judeu ou Mellah, a porta de Bab Bou Jeloud, 
que dá acesso à Medina. Conheceremos a Madraça, 

Universidade mais antiga do mundo, Mesquita de 
Karaouine e bairro dos curtumes. Tarde livre 

para desfrutar da Medina e perder-se entre 
seus encantos. 

5º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Saída em veículo pri-
vativo para o aeroporto de Fez. Fim de 

nossos serviços.

Nota: O itinerário pode ser alterado sem variar 
substancialmente os serviços.

Datas de saída: Sextas-Feiras (Todo o ano) Datas de saída: Domingos (Todo o ano)



Or
ie

nt
e 

e 
Áf

ric
a

M´hamid

Chegaga

Ouarzazate
Marrakech

292

1º Dia (Terça) MARRAKECH
Chegada ao aeroporto de Marrakech. Traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do tempo 
livre.

2º Dia (Quarta) MARRAKECH 
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade para conhecer a Koutoubia, símbolo da 
cidade e irmã gêmea da Giralda de Sevilha. Passaremos pelo ma usoléu dos príncipes saa-
dianos e o suntuoso Palácio da Bahia, a “preciosa”. Vamos passear pelos souks da medina 
e por suas ruelas até chegar à Praça Djemaa el Fna, onde o ambiente moderno se mistura 
com as tradições mais antigas. Retorno ao hotel. Tarde livre. À noite, possibilidade de 
participar de um jantar opcional com show.

3º Dia (Quinta) MARRAKECH-ZAGORA-M’HAMID
Café da manhã. Saída de manhã cedo em direção sul. Cruzaremos as montanhas do Alto 
Atlas atravesando o Tizi n’Tichk, com vistas panorâmicas incríveis. Seguiremos para Agdz, 
onde iremos almoçar. A partir deste ponto, atravessando o vale do Drá, viajaremos na 
companhia do maior palmeiral do mundo e suas casbás (kasbahs) até chegar a Zagora. 
Chegada a M’hamid. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Sexta) M’HAMID-CHEGAGA
Café da manhã. Saída para visitar as 7 casbás. Passeio de camelo para visitar o palmeiral 
de M’hamid. Retorno ao hotel. Almoço. À tarde, saída para o deserto, chegada a nosso 
acampamento cercado de dunas. Jantar e hospedagem sob as estrelas.

5º Dia (Sábado) CHEGAGA-AÏT BEN HADDOU-OUARZAZATE
Café da manhã. Saída atravessando o lago Iriki até chegar a Foum Zguid. Almoço. 

Continuação para Taznakht, ponto-chave para os amantes dos tapetes berberes. Chegada 
a Aït Ben Haddou, a casbá mais famosa do Marrocos, declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO, onde foram rodados diversos filmes. Jantar e hospedagem na casbá.

6º Dia (Domingo) OUARZAZATE-AÏT BEN HADDOU-MARRAKECH
Café da manhã. Saída via Télouet. Visitaremos sua kasbah e começaremos a rota rumo 
ao Alto Atlas. Almoço em Taddert. Continuação para Marrakech. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Segunda) MARRAKECH
Café da manhã. No horário marcado, traslado para o aeroporto. Fim dos serviços.

Marrocos, Sul Express

Incluindo

•	Traslados:	chegada/saída	Marrakech.
•	Transporte	em	veículo	4x4	com	guia-motorista	

acompanhante.
•	1	noite	de	hospedagem	em	Jaima.
•	Café	da	manhã	diário.
•	4	almoços.

Datas de saída garantidas: Terças-Feiras

7 dias     desde  880 $

C-972

Noites:	Marrakech	3.	M´hamid	1.	Chegaga	1.	Ouarzazate	1.

Dunas e Kasbahs

Novo
Preços por pessoa USD 

Em quarto duplo ............................... 880 $

Supl. quarto single ............................ 190 $

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat

Marrakech Almas 3 T

M'Hamid Chez	Le	Pashá	4 P

Erg Chegaga Campamento Bivouac em las dunas

Ouarzazate Kezi Azghor P
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1º Dia (Quinta) CASABLANCA-RABAT (93 kms)
Chegada ao aeroporto de Casablanca. Assistência e trasla-
do para incorporar-se ao grupo. Continuação por estrada 
até Rabat. Chegada ao hotel, jantar e hospedagem.

2º Dia (Sexta) RABAT-TÂNGER (249 kms)
Café da manhã. Visita à cidade de Rabat, capital e 
residência do rei do Marrocos. Conheceremos a parte 
exterior do Palácio Real, a Torre Hassan e o Mausoléu 
de Mohamed V. Seguiremos para Tânger. Chegada e 
visita orientativa antes de chegar ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

3º Dia (Sábado) TÂNGER
Café da manhã. Visita à cidade em veículo privativo com guia 
local, faremos uma panorâmica pela parte moderna. Visita com guia, 
a pé, pela Medina, parte antiga, a Casbá e os souks (mercados). Almoço. 
Traslado ao hotel e restante do tempo livre. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Domingo) TÂNGER-FEZ (290 kms)
Café da manhã. Saída de ônibus para Fez. Chegada ao hotel. Tarde livre. Jantar e 
 hospedagem. 

5º Dia (Segunda) FEZ 
Café da manhã. Visita à cidade de Fez, a mais imperial de todas las cidades impe-
riais.  Daremos um passeio pelos bairros judeu e cristão. Faremos uma pausa diante do 
Palácio Real, diante das sete portas. Na grande Medina de Fez, declarada pela UNESCO 
Patrimônio da Humanidade, conheceremos a primeira universidade do mundo ocidental, a 

Mesquita Kariouyne, a fonte Nejjarine e o bairro dos curtidores. 
Retorno ao hotel para o almoço. Restante do tempo livre. 

Hospedagem.

6º Dia (Terça) FEZ-MEKNÈS-MARRAKECH (547 kms)
Café da manhã. Saída para Meknès. Visita panorâ-
mica nesta cidade, onde você vai poder admirar a 
porta de “Bab Al Mansour”, sem dúvida a mais bela 
do Marrocos. Seguiremos para Marrakech. Jantar e 

hospedagem.

7º Dia (Quarta) MARRAKECH 
Café da manhã. Visita à cidade para conhecer a Koutoubia, 

irmã gêma da Giralda de Sevilha, os Túmulos Saadianos, o 
Palácio da Bahia e, obviamente, a incomparável Praça Jemaa el-

Fna, onde veremos músicos, dançarinos, contadores de histórias, en-
cantadores de serpentes e tudo o mais que você possa imaginar. Almoço 

no hotel. Restante do tempo livre. Hospedagem. 

8º Dia (Quinta) MARRAKECH-CASABLANCA (237 kms)
Café da manhã. Saída para Casablanca, capital econômica do Reino de Marrocos, a maior 
e mais moderna cidade do país. Visita panorâmica incluindo a Mesquita Hassan II, (visita 
ao exterior). Apenas Meca a supera em tamanho e importância. Teremos tempo livre para 
passear pela área da Corniche. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Sexta) CASABLANCA 
Café da manhã. No horário previsto, traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: O itinerário pode ser alterado sem variar substancialmente os serviços.

Cidades imperiais

Incluindo

•	Traslado	aeroporto/hotel	e	vice-versa	em	
Casablanca
•	Ônibus	com	Wi-Fi,	gratuito
•	Guia	acompanhante.
•	Visita	com	guia	local	em	Rabat,	Fez	e	Marrakech	.	
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	3	almoços	e	6	jantares.
•	Seguro	turístico.
•	Servicio	de	carregadores	nos	hotéis.

Datas de saída: Quintas-Feiras (Todo o ano)

9 dias     desde  1.265 $
C-994

Noites: Rabat 1. Tânger 2. Fez 2. Marrakech 2. Casablanca 1.

Novo

Preços por pessoa USD 

“T” “P”

Em quarto duplo ............................... 1.265 $ 1.525 $

Supl. quarto single ............................ 275 $ 330 $

Supl. Jul/Ago/Set/Out. e 
Dezembro 21 e 28 (Natal) ................ 40 $ 60 $

Hotéis previstos

Cidade Hotel “T” Hotel “P”

Rabat Golden Tulip Farah**** Golden Tulip Farah*****
Helnan Chellah**** Rabat *****

Tânger Hilton**** Royal Tulip City Center*****
Solazur****

Fez Menzeh Zalagh**** Pickalbatros Royal Mirage*****
Parc Palace**** Parc Palace*****

Marrakech Atlas Asni**** Atlas Medina*****

Casablanca K. Basma**** Golden Tulip Farah*****
K. Basma****
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Novo

1º Dia (Segunda) JOHANNESBURGO
Chegada a Johannesburgo. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Terça) JOHANNESBURGO-MPUMALANGA (KRUGER) (400 kms)
Café da manhã. Saída por estrada para o Kruger National Park através da província de 
Mpumalanga. No caminho vamos contemplar algumas das maravilhas da região, como o 
Bourke’s Luck Potholes no Blyde River Canyon e a Janela de Deus (as visitas podem 
variar em função do tempo disponível e das condições meteorológicas). 
Chegada ao hotel. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Quarta) PARQUE NACIONAL DE KRUGER (Dia 
inteiro de Safari fotográfico)
De manhã bem cedo, saída por estrada até a entrada do 
Parque, onde nos esperam nossos veículos 4x4 conversí-
veis dirigidos por “rangers” especialistas falando inglês. 
Durante o safari tentaremos visualizar os “Big Five”: 
leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo. Jantar e 
hospedagem no hotel.

4º Dia (Quinta) MPUMALANGA (KRUGER)-PRETÓRIA-
(Johannesburgo)-CIDADE DO CABO (avião)
Café da manhã. Saída para realizar uma visita panorâ-
mica em Pretória, onde se destaca a Church Square e o 
Union Building - sede do governo. Continuação por estrada até 

Johannesburgo, onde embarcaremos no vôo com destino a Cidade do Cabo (não inclui 
passagem aérea). Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
 
5º Dia (Sexta) CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre à sua inteira disposição. Você pode fazer uma excursão opcional 
em tour regular de dia inteiro pela Cidade do Cabo (Cape Town) e vinhedos, onde se des-
tacam a estátua de Jan van Riebeeck, o Castelo da Boa Esperança, o Museu da África do 
Sul e os Edifícios da Casa do Parlamento. Nos vinhedos faremos uma visita panorâmica em 
Stellenbosch, bela cidade colonial caracterizada por seus edifícios de estilo arquitetônico 

holandês. Finalmente, faremos uma degustação de vinhos numa cave local. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

 
6º Dia (Sábado) CIDADE DO CABO

Café da manhã. Dia livre à sua inteira disposição. Neste 
dia você pode fazer uma excursão opcional, em tour re-

gular de dia inteiro, à Península do Cabo, uma das prin-
cipais atrações do sul da Cidade do Cabo. Seguindo 
pela estrada, chegaremos ao Cabo da Boa Esperança 
e Cape Point, no Parque Nacional da Península do 
Cabo. No caminho, visita a Duiker Island (Ilha das 
Focas) e à colônia de pinguins da Reserva Natural 

de Boulders, em Simon’s Town. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

 
7º Dia (Domingo) CIDADE DO CABO

Café da manhã. Na hora indicada traslado ao aeroporto. 
Fim de nossos serviços.

O melhor da África do Sul

Incluindo

• Traslados: Chegada/Johannesburgo.  
Saída/Cidade do Cabo.

• Transporte em carro, van ou ônibus.
• Safari em veículo 4x4 conversível, Parque 

Nacional Kruger.
• Visita panorâmica em Pretória.
• Café da manhã buffet diário.
• 2 jantares.

Datas de saída garantidas: Segundas-Feiras (Abril a Outubro) Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

7 dias     desde  670 $
C-9071

Noites: Johannesburgo 1. Mpumalanga 2. Cidade do Cabo 3.

INCLUI Safari fotográfico

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Em quarto duplo ................................................ 670 $ 760  $ 895 $ 1.060 $
Supl. quarto single ............................................. 190 $ 225 $ 315 $ 440 $
Supl. A.Temporada (10-16/Abril) ....................... 60 $ 60 $ 115 $ 115 $
Supl. vôo Johannesburgo - Cidade do Cabo ...... 315 $ 315 $ 315 $ 315 $
Notas:
- Safari fotográfico. Pelas características do veículo, a capacidade máxima de cada unidade é de 9-10 pessoas; acompanhantes falando 

espanhol são garantidos somente para os safaris de meio dia, e o mesmo irá se revezar entre os diferentes veículos caso haja mais de 
10 participantes.

- Pretória: A visita panorâmica pode variar em função do tempo disponível e está sujeita às condições meteorológicas. 
- Hospedagem: Como a infra-estrutura dos alojamentos existentes dentro do Parque Kruger é limitada, fizemos uma seleção de 

hospedagens localizadas fora dos limites do parque, sem prejudicar o desenvolvimento do safari. As acomodações serão atribuídas no 
momento da confirmação da reserva.

- Qualquer variação tal como previsto no programa, implicará uma variação de preço, que será notificada no momento da confirmação da 
reserva.

Cidade Hotel Cat.
Johannesburgo Metcourt Peermont 3*Sup. (A)

Mondior 4* (B)
Mondior 4*Sup. (C)
D´Oreale 5* (D)   

Mpumalanga Greenway Woods 3*Sup. (A)
Premier Winkler 4* (B)
Premier Winkler 4*Sup. (C)
Country Boutique 5* (D)

Cidade do Cabo Capetonian 4* (A)
Strand 4* (B)
Park Inn 4*Sup. (C)
The Pepper Club 5* (D)
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NovoExtensão Cataratas Vitória Extensão Rota Jardim

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

3* Sup. 4* Sup. 5*

Em quarto duplo .............................................................. 485 $ 605 $ 665 $
Supl. quarto single ........................................................... 220 $ 135 $ 450 $
Supl. A.Temporada (10-16/Abril) ..................................... 75 $ 75 $ 75 $
Supl. vôo Cidade do Cabo - Cataratas Vitória ................. 480 $ 480 $ 480 $

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo .................................... 990 $

Supl. quarto single ................................. 80 $

Supl. A. temporada (10-16/Abril) .......... 60 $

Noites: Cataratas Vitória 2. Noites: Oudtshoorn 1. Knysna 1. Cidade do Cabo 1.

C-9037 C-947

7º Dia (Domingo) CIDADE DO CABO-JOHANNESBURGO-
CATARATAS VITÓRIA (avião)
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao aeroporto para 
seguir para Vitória Falls (Zimbabwe). Chegada e traslado ao hotel. 
Restante da manhã livre para desfrutar deste paraíso natural. 
Na parte da tarde você vai poder fazer uma excursão opcional 
em tour regular, um “minicruzeiro” ao entardecer ao longo do rio 
Zambeze para admirar um magnífico pôr do sol. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

8º Dia (Segunda) CATARATAS VITÓRIA
Café da manhã. Visita às Cataratas Vitória, incluindo a taxa de 
conservação.	 Diz-se	 que	 o	 explorador	 Livingstone	 exclamou	 ao	
descobrí-las: “Só os anjos quando voam no céu podem contem-
plar esta maravilha”. Na parte da tarde você pode optar entre 
as diversas atividades disponíveis no Zimbabwe e na Zâmbia. 
Hospedagem.

9º Dia (Terça) CATARATAS VITÓRIA
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao aeroporto. Fim de 
nossos serviços.

7º Dia (Domingo) CIDADE DO CABO-OUDTSHOORN
Café da manhã. Saída para a cidade de Oudtshoorn, o maior 
centro	 urbano	 da	 região	 de	 Little	 Karoo.	Ao	 chegar	 visitaremos	
uma fazenda de avestruzes. Almoço. Em seguida visitaremos 
as Grutas do Cango, localizadas numa região de formações cal-
cárias da cordilheira Swartberg, perto da cidade de Oudtshoorn. 
Hospedagem.

8º Dia (Segunda) OUDTSHOORN-KNYSNA
Café da manhã. Saída para Knysna, onde iremos visitar a Big 
Tree da Floresta de Tsitsikamma. Knysna é uma pequena cidade 
situada entre a imponentes montanhas Outeniqua e o oceano 
Índico, cercada de florestas que a envolvem como um manto pro-
tetor. Em seu interior, há uma lagoa separada do mar por montes 
de arenito, guardiões silenciosos dos séculos de história deste 
paraíso na terra. Hospedagem. Ao entardecer, você pode fazer 
um cruzeiro opcional de Catamaran Yacht na lagoa de Knysna.

9º Dia (Terça) KNYSNA-CIDADE DO CABO
Café da manhã. Retorno a Cidade do Cabo; se o tempo permitir, 
passaremos pela vila de pescadores de Hermanus, onde podere-
mos observar as baleias a partir da baía (apenas na temporada 
de inverno austral, de julho a setembro). Chegada ao hotel. 
Hospedagem.

10º Dia (Quarta) CIDADE DO CABO
Café da manhã. Na hora indicada traslado, com assistência em 
espanhol, ao Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo. Fim 
dos serviços.

3 dias     desde  485 $ 4 dias     desde  990 $

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Oudtshoorn Hlangana	Lodge P
Knysna Knysna	Log	Inn	 P
Cidade do Cabo The Strand Hotel P

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.
Cataratas Vitória The Kingdom Hotel 3* Sup.

Victoria	Falls	Safari	Lodge 4* Sup.
Victoria Falls Hotel 5*

Incluindo

• Traslados indicados no programa.
• Transporte em carro, van ou ônibus.
• Café da manhã buffet diário.

Incluindo

•	Traslado:	Saída/Cidade	do	Cabo.
•	Transporte	em	carro,	van	ou	ônibus.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	1	almoço.
•	Show	de	avestruzes
•	Excursão	às	Grutas	do	Cango.

Novo

Datas de saída: Domingos (Abril a Outubro) Datas de saída: Domingos (Abril a Outubro)
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1º Dia (Sexta) ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto de Istambul. Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sábado) ISTAMBUL-ÇANAKKALE
Café da manhã. Pela manhã saída para Troia, a célebre cidade antiga de 9 níveis que ficou 
conhecida graças à “Ilíada” de Homero e à Guerra de Troia. Jantar e hospedagem em 
Çanakkale, cidade localizada em ambos os lados dos Dardanelos.

3º Dia (Domingo) ÇANAKKALE-PÉRGAMO-IZMIR-KUSADASI (Selçuk)
Café da manhã e saída para a antiga cidade de Pérgamo, um dos mais importantes 
centros culturais, comerciais e médicos do passado. Realizaremos a visita ao Asclepeion, 
o famoso hospital do mundo antigo, dedicado ao deus da saúde, Esculápio (Asclépio, em 
grego). Nesta cidade viveu o célebre médico, Galeno. Os túneis da Dormição, o pequeno 
teatro para pacientes, as piscinas, a longa rua antiga e o pátio com colunas jônicas são os 
monumentos que chegaram até nós, vindos daquelas épocas de esplendor. Continuação 
para Izmir (Esmirna). Visita panorâmica nesta bela cidade. Hospedagem em Izmir ou saída 
para Kusadasi (Pamucak). Jantar e hospedagem.

4º Dia (Segunda) KUSADASI (Selçuk)-ÉFESO-PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Éfeso, a cidade antiga mais bem preservada da Ásia Menor. 
Esta cidade monopolizou a riqueza do Oriente Médio. Visitaremos o Templo de Adriano, os 
Banhos Romanos, a Biblioteca, o Odeon, o Teatro de Éfeso, bem como a Casa da Virgem 
Maria. Continuação para Pamukkale. Visita à antiga Hierápolis e ao Castelo de Algodão, 
maravilha natural com enormes cascatas brancas, estalactites e piscinas naturais que 
foram orginadas ao longo dos séculos pela passagem da água rica em sais calcários proce-
dentes de fontes termais. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Terça) PAMUKKALE-KONYA-CAPADÓCIA
Café da manhã. Saída para Konya, capital dos sultões seljúcidas no século XI. Visita ao 
Caravançarai Sultanhan, do século XIII, onde paravam antigamente as caravanas na rota 
da seda. Continuação para Capadócia. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quarta) CAPADÓCIA
Café da manhã. Dia dedicado a explorar e descobrir esta região fascinante, única no mun-
do, onde, além de sua paisagem lunar fantástica, com belas e estranhas formações de lava 
originadas pela erupção do vulcão Erciyas e pela ação da erosão, também encontraremos 
inúmeras pequenas populações e igrejas escavadas na rocha. Vale de Goreme, incrível 
complexo monástico bizantino formado por igrejas esculpidas na rocha, aldeias trogloditas 
de Pasabag em Zelve, a fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, as chaminés de fadas de 
Urgup - formações rochosas cônicas coroadas por pedras planas - e visita a uma cidade 
subterrânea. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Quinta) CAPADÓCIA-ANCARA-ISTAMBUL (avião)
Café da manhã. Saída para Ancara, capital da Turquia, passando pelo lago Salgado e 
por um caravançarai do século XIII (pousada medieval). Na parte da tarde, visitaremos 
o Museu das Civilizações da Anatólia e o Mausoléu de Atatürk, fundador da Turquia mo-
derna. Traslado para o aeroporto e partida para Istambul. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

8º Dia (Sexta) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita aos monumentos mais importantes: 
Praça do Hipódromo, Mesquita Azul (por ser dia de oração, visitaremos apenas o pátio 
interno e os jardins), a mais famosa obra de arquitetura otomana, e Santa Sofia (também 
conhecida como Hagia Sophia). Tarde livre.

9º Dia (Sábado) ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: 
- Os preços podem variar durante Congressos, Semana Santa e Natal.
- Consultar suplemento para as saídas de 2 a 10 de dezembro e as saídas de 24 de dezembro a 2 de janeiro.
- Após a visita a Istambul não se retorna ao hotel.
- Os passageiros serão deixados em: Passageiros hospedados na parte antiga: Praça Sultanahmet. Passageiros 

hospedados na parte moderna: Praça Taksim.

Tesouros da Turquia

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Istambul 
(Aerop. Ataturk).
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.	
•	Café	da	manhã	diário.	
•	5	jantares.
•	Visitas	indicadas	no	programa.
•	Vôo	Ancara-Istambul.

Datas de saída: Sextas-Feiras (Todo o ano) Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

9 dias     desde  1.120 $

C-995

Noites: Istambul 3. Çanakkale 1. Kusadasi 1. Pamukkale 1. Capadócia 2.

De 17/Março a 10/Novembro

Em quarto duplo .................................... 1.180 $

Supl. quarto single ................................. 335 $

De 17/Novembro a 9/Março

Em quarto duplo .................................... 1.120 $

Supl. quarto single ................................. 300 $

Cidade Hotel Cat.

Istambul Vicenza P

Çanakkale Kolin P

Kusadasi	/ Richmond	/ P
Izmir Moevenpick P

Pamukkale Lycus	River	 P

Capadócia Perissia P
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1º Dia (Sexta) ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto de Istambul (Aerop. Ataturk). Recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Sábado) ISTAMBUL-TROIA-ZONA DE ÇANAKKALE
Café da manhã. Saída para Troia, a lendária e antiga cidade de 9 níveis, cuja fama vem 
da “Ilíada”, de Homero, que narra a Guerra de Troia. Continuação para Çanakkale. Jantar 
e hospedagem.

3º Dia (Domingo) ZONA DE ÇANAKKALE-PÉRGAMO-ESMIRNA OU KUSADASI 
Café da manhã. Saída para a antiga cidade de Pérgamo, um dos mais importantes centros 
culturais, comerciais e médicos do passado. Faremos a visita ao Asclepeion, o famoso 
hospital do mundo antigo, dedicado ao deus da cura, Esculápio. Os túneis para dormir, o 
pequeno teatro para os pacientes, as piscinas, a longa rua antiga e o pátio com colunas 
jônicas. Continuação para Esmirna. Visita panorâmica a esta bonita cidade. Hospedagem 
em Esmirna ou saída para Kusadasi (Pamucak). Jantar e hospedagem.

4º Dia (Segunda) KUSADASI-ÉFESO-PAMUKKALE 
Café da manhã. Saída para Éfeso. Visitaremos o Templo de Adriano, os ba nhos romanos, 
a Biblioteca, etc., e também a Casa da Virgem Maria. Continuação para Pamukkale. Visita 
a Hierápolis e ao Castelo de Algodão, uma maravilha natural: enormes formações rochosas 
brancas e piscinas naturais formadas ao longo dos séculos. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Terça) PAMUKKALE-KONYA-CAPADÓCIA 
Café da manhã. Saída para Konya, capital dos sultões seljúcidas no século XI. Visita ao 

Caravançarai de Sultanhan, do século XIII, local onde paravam antigamente as caravanas 
de camelos na Rota da Seda. Continuação para a Capadócia. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quarta) CAPADÓCIA
Café da manhã. Excursão de dia completo pela fascinante Capadócia, região única no 
mundo, por sua paisagem surrealista. Visitaremos as igrejas escavadas na rocha do Vale 
de Göreme, as cidadezinhas trogloditas na área de Zelve, as chaminés de fada de Ürgüp, 
com visita a uma cidade subterrânea. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Quinta) CAPADÓCIA-ANCARA
Café da manhã. Saída	para	Ancara,	capital	da	Turquia,	passando	pelo	Lago	Salgado	e	
por um caravançará do século XIII. À tarde, faremos a visita ao Museu das Civilizações 
da Anatólia e ao Mausoléu de Atatürk, fundador da Turquia moderna. Jantar e 
 hospedagem.

8º Dia (Sexta) ANCARA-ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para Istambul. Hospedagem.

9º Dia (Sábado) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã faremos a visita à cidade antiga, visitando 
a majestosa e elegante Mesquita Azul, assim conhecida por sua decoração interior; o 
Hipódromo e Santa Sofia. Tarde livre.

10º Dia (Domingo) ISTAMBUL
Café da manhã. Na hora indicada, o ônibus passará no hotel para efetuar o traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

O Melhor da Turquia

Incluindo

•	Traslados	chegada	e	saída	Istambul 
(Aerop. Ataturk).
•	Ônibus	de	luxo	com	guia	acompanhante.
•	Café	da	manhã	diário.
•	6	jantares.
•	Visitas	indicadas	no	programa.

Datas de saída: Sextas-Feiras (Todo o ano) Hotéis previstosPreços por pessoa USD

10 dias     desde  825 $

C-9105

Noites: Istambul 3. Çanakkale 1. Kusadasi 1. Pamukkale 1. Capadócia 2. Ancara 1.

Com a sua paisagem surreal

Em quarto duplo .................................... 825 $

Supl. quarto single ................................. 235 $

Cidade Hotel Cat.

Istambul Bulvar Palas P

Çanakkale Kolin P

Kusadasi	/ Richmond	/	 P
Izmir (*) Blanca P

Pamukkale Richmond Termal P

Capadócia Perissia P

Ancara Radisson Blu P
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1º Dia (Quinta) ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto de Istambul (Aerop. Ataturk). Recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Sexta) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita aos monumentos mais significativos: 
Praça do Hipódromo, Mesquita Azul, a obra mais famosa da arquitetura otomana e Santa 
Sofia. Tarde livre.

3º Dia (Sábado) ISTAMBUL-TROYA-ZONA DE ÇANAKKALE 
Café da manhã e saida para Çanakkale para a visita a famosa cidade de Troya. A fama 
da cidade vem da obra “Iliada” de Homero onde narra a Guerra de Troya. Almoço e conti-
nuação a Canakkale. Jantar e acomodação.

4º Dia (Domingo) ZONA DE ÇANAKKALE-PERGAMO-PAMUKKALE 
Café da manhã e saída para Pergamo, a famosa cidade com uma das bibliotecas mais 
importantes do mundo antigo. Visitaremos o altar de Zeus, o templo de Trajano e um dos 
teatros mais belos do mundo grego. Almoço e continuação para Pamukkale. Jantar e 
acomodação.

5º Dia (Segunda) PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI 
Café da manhã. Visita a Pamukkale, conhecida como Castelo de algodão e Hierápolis que 
possui uma necrópole com mais de 150.000 tumbas. Continuaremos até Efeso, a capital da 

Asia Menor na época romana. Almoço e visita às ruinas arqueológicas em que se destacam 
o Templo de Adriano, o Templo de Trajano, os Banhos Romanos, a Biblioteca, o Odeon e o 
Teatro. Depois, visita a Casa da Virgem Maria, traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

6º Dia (Terça) KUSADASI (Turquía)-(cruzeiro)-PATMOS (Grécia) 
Café da manhã. Traslado ao porto para iniciar o cruzeiro pelas ilhas gregas. Embarque e 
navegação para Patmos. Pensão completa a bordo.

7º Dia (Quarta) RODES
Chegada a Rodes às 7 horas. O barco ficará ancorado até as 18 horas. Durante o dia haverá 
uma	excursão	à	cidade	de	Rodes,	e	também	para	a	Acrópole	de	Lindos.	Saída	de	Rodes	às	
18 horas. Pensão completa a bordo.

8º Dia (Quinta) HERAKLION-SANTORINI
Chegada a Heraklion às 7 horas. Saída às 11h30min para Santorini, chegada às 16h30min. 
Visita a Oia, O barco ficará ancorado até as 21:30 horas. Pensão completa a bordo.

9º Dia (Sexta) ATENAS
Chegada ao porto do Pireo às 6 horas. Desembarque e visita panorâmica pela cidade, com 
a Acrópole para admirar o Partenon, Erecteion, Arco de Adriano, Parlamento, Estádio, etc. 
Resto do dia livre. Hospedagem no hotel.

10º Dia (Sábado) ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Costa do Egeu com Ilhas Gregas

Incluindo

•	Traslados	indicados	no	programa.	
•	Café	da	manhã	diário.
•	Refreições	de	acordo	como	programa.	
•	Ônibus	com	guia	acompanhante.	
•	Visita	panorâmica	de	Istambul	e	Atenas.	
•	Pensão	completa	durante	o	cruzeiro.	
•	Camarote	categoria	ID	(interna).

Datas de saída: Quintas-Feiras (De Março 9 a Outubro 19) Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

10 dias     desde  1.855 $
C-9104

Noites: Istambul 2. Çanakkale 1. Pamukkale 1. Kusadasi 1. Cruzeiro 3. Atenas 1.

Turquia e Grécia

Em quarto duplo .................................... 1.855 $

Supl. quarto single ................................. 680 $

Supl. taxas de embarque e gorjetas ...... 197 $

Supl. cabina externa (XB)
Em quarto duplo .................................... 150 $

Supl. quarto single ................................. 75 $

Suplementos obrigatórios 
Pacote de excursões  ............................. 192 $

Pacote de bebidas ................................. 88 $

Cidade Hotel Cat.

Istambul Bulvar Palas P

Çanakkale Kolin P

Pamukkale Richmond Termal P

Kusadasi Marina P

Atenas Titania P

Cruzeiro Celestyal Cruises P
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1º Dia (Sábado) ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto de Istambul (Aerop. Ataturk). Recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia (Domingo) ISTAMBUL
Café da manhã e saída para realizar a visita da parte antiga da cidade. Mesquita Azul, 
uma das mesquitas mais bonitas da cidade, conheceremos também o antigo Hipodromo e 
a enigmática Santa Sofia. Tarde livre. Acomodação.

3º Dia (Segunda) ISTAMBUL-ANKARA-CAPADÓCIA
Café da manhã e saida em direção a Ankara, capital da Turquia moderna. Chegada e visita 
ao mausoleo de Ataturk (Fundador da República da Turquia). Após o almoço, veremos o 
segundo	maior	lado	da	Turquia,	o	Lago	Salgado.	Continuação	da	viagem	até	a	Capadócia.	
Jantar no hotel, acomodação. 
(Possibilidade de fazer a viagem de Istambul para Capadócia de avião) 

4º Dia (Terça) CAPADÓCIA
Café da manhã e saída para visitar esta fantástica região, conhecida por sua fascinante e 
original paisagem, formada pelas lavas dos vulcões Erciyes e Hasan há mais de 3 milhoes 
de anos. Visita ao Vale de Pasabag, Çavusin, Avcilar e Güvercinlik os quais possuem uma 
paisagem espetacular das chamadas “Chaminés das Fadas”. Almoço. A tarde visita a uma 
cidade subterrânea (Özkonak ou Kaymakli), construídas pelas comunidades cristãs para se 
protegerem dos ataques árabes. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação. 

5º Dia (Quarta) CAPADÓCIA 
Ao amanhecer pode-se realizar opcionalmente um vôo panorâmico de balão.
Café da manhã. Saida para conhecer o vale de Göreme, visita aos numerosos monasté-
rios e capelas escavados nas rochas e decorados com afrescos do século X (alguns muito 
bem conservados em sua originalidade). Almoço e continuação visita a Uçhisar, povoado 
troglodita, espetacular por sua paisagem e sua fortaleza da época, escavada nas rochas. 
Jantar e alojamento.

6º Dia (Quinta) CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Café da manhã, saída bem cedo com destino a Konya, capital dos sultões Selyucidas 
no século XI. Visita ao mausoleu de Mevlana, poeta e filósofo que fundou a seita mistica 
e religiosa dos Derviches Rodopiantes. Almoço na cidade e continuação da viagem até 
Pamukkale. Jantar e acomodação.

7º Dia (Sexta) PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI 
Café da manhã e visita a Pamukkale, conhecida como Castelo de algodão e Hierápolis que 
possui uma necrópole com mais de 150.000 tumbas. Continuaremos até Efeso, a capital da 
Asia Menor na época romana. Almoço e visita às ruinas arqueológicas em que se destacam 
o Templo de Adriano, o Templo de Trajano, os Banhos Romanos, a Biblioteca, o Odeon e o 
Teatro. Depois, visita a Casa da Virgem Maria, lugar onde passou os últimos anos de sua 
vida. Chegada a Kusadasi. Jantar e acomodação. 

8º Dia (Sábado) KUSADASI (Turquia)-CRUZEIRO-(Grécia) PATMOS
Café da manhã. Traslado ao porto para iniciar o cruzeiro pelas ilhas gregas. Embarque 
e navegação para Patmos. Chegada as 16:00 hrs. Excursão opcional ao Mosteiro de São 
João. Saída as 21:00 hrs. Pensão completa a bordo.

9º Dia (Domingo) HERAKLION (Creta)-SANTORINI
Chegada a Heraklion as 7:00 hrs. Visita a Cnosos Saída as 11:30 hrs para Santorini, chegada 
as 16:30 hrs. Visita a Oia, O barco ficará ancorado até as 21:30 hrs. Pensão completa a 
bordo.

10º Dia (Segunda) ATENAS
Chegada ao porto do Pireo às 6 horas. Desembarque e visita panorâmica pela cidade, com 
a Acrópole para admirar o Partenon, Erecteion, Arco de Adriano, Parlamento, Estádio, etc. 
Resto do dia livre. Hospedagem no hotel.

11º Dia (Terça) ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.
Nota:
Os passageiros que desejam fazer a viagem de avião em vez de ônibus no 3º dia terão tempo livre com 
traslado ao aeroporto na parte da tarde. O restante do programa permanece igual.

Turquía Milenar com Ilhas Gregas

Incluindo

•	Traslados	indicados	no	programa.
•	Café	da	manhã	diário
•	Refeições	indicadas	no	programa.
•	Ônibus	de	luxo	com	guia	acompanhante.
•	Pensão	completa	durante	o	cruzeiro.
•	Camarote	categoría	ID	(interna).

Datas de saída: Sábados (De Março 4 a Outubro 21) Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

11 dias     desde  1.600 $

C-9116

Noites: Istambul 2. Capadócia 3. Pamukkale 1. Kusadasi 1. Cruzeiro 2. Atenas 1.

De Istambul a Atenas

Em quarto duplo .................................... 1.600 $
Supl. quarto single ................................. 565 $
Supl. taxas de embarque e gorjetas ...... 149 $

Supl. cabina externa (XB)
Em quarto duplo .................................... 110 $
Supl. quarto single ................................. 55 $
Supl. opção avião 
(vôo Istambul-Capadócia)  ..................... 200 $

Suplementos obrigatórios
Pacote de excursões .............................. 192 $
Pacote de bebidas ................................. 66 $

Cidade Hotel Cat.

Istambul Bulvar Palace P

Capadócia Perissia P

Pamukkale Richmond Termal P

Kusadasi Marina P

Atenas Titania P

Cruzeiro Celestyal Cruises P
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Memórias do Vietnã
8 dias     desde  1.030 $

C-9837

Noites:	Hanói	2.	Ha	Long	1	(cruzeiro).	Hoi	An	2.	Hue	1.	Ho	Chi	Minh	1.	

1º Dia HANÓI
Chegada a Hanói, capital do Vietnã, cidade de lagos, avenidas sombreadas e parques. 
Traslado ao hotel. Na parte da tarde, passeio de orientação a pé pelo centro da cidade. 
Visitaremos o Templo de Ngoc Son, situado numa pequena ilha no lago Hoan Kiem. Em 
seguida, daremos um passeio de ciclo-riquixá (cyclo-pousse) pelo bairro antigo, passando 
diante da catedral de São José, singular construção neogótica com suas torres quadradas e 
suas preciosas janelas. Jantar em restaurante (menu vietnamita). Hospedagem. 

2º Dia HANÓI
Café da manhã. Hoje visitaremos os locais históricos mais fascinantes de Hanói: o mau-
soléu de Ho Chi Minh, com a residência particular e o pagode de Um Pilar, construído pelo 
Imperador	Ly	Thai	Tong.	Passearemos	ao	redor	da	Praça	Ba	Dinh,	onde	há	vários	templos,	
pagodes, edifícios coloniais e villas utilizados principalmente como repartições governa-
mentais e embaixadas estrangeiras. Seguiremos para o Museu de Etnologia do Vietnã, 
Templo de Quan Thanh, importante lugar histórico e cultural de Hanói, onde se encontra a 
gigantesca estátua de bronze preto de Huyen Thien Tran Vu. Almoço em restaurante. Em 
seguida,	 iremos	para	o	Templo	da	Literatura,	 construído	pelo	 Imperador	Ly	Thanh	Tong.	
Tempo livre para fazer compras. À noite, assistiremos ao espetáculo do Teatro Aquático 
de Marionetes. Hospedagem.

3º Dia HANÓI / HA LONG-CRUZEIRO NA BAÍA DE HA LONG (barco)
Café da manhã. Saída pela estrada de manhã bem cedo passando entre arrozais até a 
Baía	 de	Ha	 Long,	 declarada	 Patrimônio	 da	Humanidade.	 Traslado	 ao	 porto	 para	 embar-
car	e	explorar	a	Baía	de	Ha	Long.	Você	vai	descobrir	alguns	dos	tesouros	espalhados	ao	
longo da baía do dragão: grutas fascinantes, praias encantadoras, típicas ilhas flutuantes 
e estranhas formações rochosas que emergem das águas cor de esmeralda. Almoço e 
jantar a bordo.

4º Dia HA LONG / HANÓI-DA NANG / HOI AN (avião)
Café da manhã. Chegada ao porto por volta das 10h30min e retorno para Hanói via Bac 
Ninh, província situada ao norte da cidade e do delta, domínio antigo e um dos berços da 
civilização vietnamita. Neste local nasceram muitas das canções românticas tradicionais 
conhecidas como Quan Ho Bac Ninh, e, todos anos, muitos festivais são organizados. Os 
produtos finos artesanais, madeira, porcelana e o pequeno artesanato em geral que lá são 
fabricados e distribuídos em todo o país, são bem conhecidos. Parada para almoço com 
base em pratos locais da cozinha tradicional da região, com uma família vietnamita, em 
uma autêntica casa do século XVII. No fim da tarde, traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo para a cidade de Da Nang. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

5º Dia HOI AN
Café da manhã. Passaremos por algumas de suas 844 construções reconhecidas como pa-
trimônio histórico (casas, templos, etc.). Visitaremos o museu de Hoi An, onde são exibidos 
vários objetos relacionados com a história da cidade, dos séculos II a XV (período do reino 
Champa) e dos séculos XVI a XIX (período da dinastia Nguyen), ou o Museu Sa Huynh, onde 
são exibidos objetos relacionados com a época mais privitiva de Hoi An. Pagode Phuoc 
Kien, Ponte Japonesa, casa Tan Ky e uma pequena oficina artesanal. Almoço em restau-
rante (menu vietnamita). Tempo livre para fazer compras, ou para encomendar um vestido 
ou terno sob medida, confeccionados em menos de 24 horas. No fim da tarde, a bordo de 
uma embarcação, seguiremos ao longo do rio Thubon até o estuário “Cua Dai”, admirando 
o mangnífico pôr do sol no rio. Retorno ao hotel. Hospedagem.

6º Dia HOI AN-DA NANG-HUE
Café da manhã. Saída para Da Nang, atualmente um dos principais e maiores portos do 
centro do país, com impressionantes templos, palácios e muralhas. Visitaremos o Museu 
Cham, fundado em 1915 pela Escola Francesa do Extremo Oriente. Seguiremos para Hue, 

Incluindo

Datas de saída: Quartas-Feiras e Domingos

(exceto Domingos de Abril: 16, Mai: 7, 21 Jun: 18, 25 Jul: 2, 16  
Set: 24 Dez: 31 Jan: 7, 14 Fev: 11, 18 Mar: 18, 25 )

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Hanói Hilton Garden Inn Standard (4*)

Intercontinental NH Westlake Superior (5*)
Ha	Long Signature Cruises

Signature Cruise
Hoi An Hoian Silk Village Standard (4*)

Almanity Hoian Superior (4*)
Hue Pilgrimage Village Standard (5*)

Pilgrimage Village Superior (5*)
Ho Chi Minh Novotel SGN Centre Standard (4*)

Le	Meridien Superior (5*)

Novo

•	Hospedagem	nos	hotéis	previstos	(ou	similares)	com	café	da	manhã.	
•	Percurso	terrestre	conforme	programa	em	carro/van	privativo	com	ar	

condicionado.
•	Passeio	de	cyclo-pousse	em	Hanói.
•	Cruzeiro	de	uma	noite	na	baía	de	Ha	Long	conforme	programa.	Passeio	em	barco	

privativo ao longo do rio Thu Bon em Hoi An, & ao longo do rio Perfume em Hue. 
•	Todas	as	entradas	para	as	visitas	indicadas	no	itinerário.

•	Show	aquático	de	marionetes,	lugares	em	1ª	classe.
•	6	almoços	e	2	jantares.	
•	1	almoço	em	família:	incluindo	“soft	drinks”,	água	mineral,	cerveja	e	bebida	

alcoólica de arroz vietnamita.
•	Água	mineral	e	toalha	refrescante	para	as	excursões.
•	Visitas	de	acordo	com	o	itinerário,	com	guia	local	falando	espanhol.
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antiga capital do Vietnã, atravessando o Passo das Nuvens (Hai Van Pass). Durante a 
descida,	vamos	contemplar	a	magnífica	vista	sobre	a	bela	vila	de	pescadores	de	Lang	Co.
Hue, a capital da província de Thua Thien-Hue, no centro do Vietnã, é a demonstração do 
poder excepcional do desaparecido império feudal vietnamita. Até 1945 foi a capital do 
país, o centro político, cultural e religioso do Vietnã sob o reinado da dinastia Nguyen. Seu 
valor histórico foi reconhecido graças a seus complexos de monumentos, túmulos e pago-
des, que lhe renderam o reconhecimento da UNESCO como um dos locais do patrimônio 
mundial. Passearemos pelas graciosas avenidas e pelo Mercado Dong Ba, ao longo do rio 
Huong. Almoço em restaurante. Continuaremos com a visita à fabulosa Cidade Imperial, 
visitaremos as ruínas dos palácios e os salões que ficam atrás das muralhas, e o Museu 
Real. Retorno à cidade em embarcação privativa. Durante a viagem ao longo do rio, você 
vai poder admirar as típicas paisagens das margens. Chegada ao hotel. Hospedagem.

7º Dia HUE-HO CHI MINH (avião)
Café da manhã. O remarcável legado da dinastia imperial Nguyen foram os treze enormes 
complexos de túmulos construídos sob seu império. Visitaremos duas das tumbas favoritas 
de Minh Mang e Khai Dinh. Almoço no Pilgrimage Village (menu vietnamita). Traslado 
ao aeroporto Phu Bai de Hue para embarcar no vôo para Ho Chi Minh, a maior cidade do 
Vietnã. Muitos rios atravessam a cidade, conectados com o delta do Mekong e também 
com o Camboja, transformando esta cidade em um polo de tráfico do sul. Apesar de sua 
recente história, Ho Chi Minh possui numerosos edifícios interessantes e uma combinação 
de culturas: vietnamita, chinesa, europeia, que a tornam ainda mais atrativa, realçando a 
agitação e a efervecência de suas ruas, seus mercados, seus incontáveis comércios, inseri-
dos em largas e modernas avenidas. Na chegada, a caminho do hotel, daremos um passeio 
orientativo pelo centro da cidade, passando pela praça “Commune de Paris”; a catedral, a 
agência dos correios de estilo colonial, a prefeitura, a Ópera, o Palácio da Reunificação. 
Hospedagem.

8º Dia HO CHI MINH-TÚNEIS DE CU CHI-HO CHI MINH 
Café da manhã e saída para Cu Chi, famoso local da história revolucionária, com uma 
original e complexa estrutura arquitetônica formada por um sistema de centenas de quilô-
metros de túneis escavados profundamente na terra, com diferentes níveis e ramificações 
interconectadas. Estes túneis escavados pelos guerrilheiros de Cu Chi durante a guerra com 
os americanos, entraram para a história como um símbolo: “A guerra dos túneis”, que foi 
de suma importância na vitória final do Vietnã sobre os Estados Unidos. Retorno a Ho Chi 

Minh. Almoço. Visitaremos o museu da Guerra, Cholon - o bairro chinês, com o mercado 
de	Binh	Tay;	o	pagode	Thien	Hau,	contruído	pelos	chineses	para	adorar	Lady	Hau,	deusa	do	
mar e protetora dos navegantes. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Notas:
- Não inclui vistos e taxas aeroportuárias.
-	Na	noite	de	barco	na	Baía	de	Ha	Long,	o	guia	acompanhante	pode	não	estar	presente	na	embar-

cação, em virtude do número limitado de camarotes. 
- O Mausoléu de Ho Chi Minh fecha às segundas e às sextas-feiras, e durante o período de setembro 

a novembro.
- Os preços dos voos domésticos e as taxas aeroportuárias estão sujeitos a alterações sem aviso 

prévio.
- Se você solicitar a carta-convite para obter o visto através da VPT Viajes para Todos, deve pagar 

apenas 25 $ (preço a 30 de dezembro) na imigração, ao chegar ao aeroporto.

Preços por pessoa USD (Mínimo 2 pessoas)

Standard Superior

Abril
Em quarto duplo ...................................... 1.065 $ 1.260 $
Supl. quarto single ................................... 450 $ 645 $
1/Maio – 24/Setembro
Em quarto duplo ...................................... 1.030 $ 1.225 $
Supl. quarto single ................................... 415 $ 610 $
25/Setembro – 30/Novembro
Em quarto duplo ...................................... 1.085 $ 1.295 $
Supl. quarto single ................................... 470 $ 675 $

Supl carta-convite para o visto ............................. 12 $

Standard Superior

1/Dezembro – 25/Dezembro
Em quarto duplo .............................................. 1.065 $ 1.260 $
Supl. quarto single ........................................... 450 $ 645 $
26/Dezembro – 22/Fevereiro 
Em quarto duplo .............................................. 1.075 $ 1.270 $
Supl. quarto single ........................................... 460 $ 655 $
23/Fevereiro – 31/Março 
Em quarto duplo .............................................. 1.095 $ 1.300 $
Supl. quarto single ........................................... 475 $ 685 $

Supl vôos Hanói-Da Nang / Hue-Ho Chi Minh ............. 345 $
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Vietnã & Camboja  
9 dias     desde  1.255 $

C-9937

Noites:	Hanói	2.	Ha	Long	1	(cruzeiro).	Hoi	An	2.	Ho	Chi	Minh	1.	Siem	Reap	2.	

1º Dia HANÓI
Chegada a Hanói, capital do Vietnã, cidade de lagos, avenidas sombreadas e parques. 
Traslado ao hotel. Na parte da tarde, passeio de orientação a pé pelo centro da cidade. 
Visitaremos o Templo de Ngoc Son, situado numa pequena ilha no lago Hoan Kiem. Em 
seguida, daremos um passeio de ciclo-riquixá (cyclo-pousse) pelo bairro antigo, passando 
diante da catedral de São José, singular construção neogótica com suas torres quadradas e 
suas preciosas janelas. Jantar em restaurante (menu vietnamita). Hospedagem. 

2º Dia HANÓI
Café da manhã. Hoje visitaremos os locais históricos mais fascinantes de Hanói: o mau-
soléu de Ho Chi Minh, com a residência particular e o pagode de Um Pilar, construído pelo 
Imperador	Ly	Thai	Tong.	Passearemos	ao	redor	da	Praça	Ba	Dinh,	onde	há	vários	templos,	
pagodes, edifícios coloniais e villas utilizados principalmente como repartições governa-
mentais e embaixadas estrangeiras. Seguiremos para o Museu de Etnologia do Vietnã, 
Templo de Quan Thanh, importante lugar histórico e cultural de Hanói, onde se encontra a 
gigantesca estátua de bronze preto de Huyen Thien Tran Vu. Almoço em restaurante. Em 
seguida,	 iremos	para	o	Templo	da	Literatura,	 construído	pelo	 Imperador	Ly	Thanh	Tong.	
Tempo livre para fazer compras. À noite, assistiremos ao espetáculo do Teatro Aquático 
de Marionetes. Hospedagem.

3º Dia HANÓI / HA LONG-CRUZEIRO NA BAÍA DE HA LONG (cruzeiro)
Café da manhã. Saída pela estrada de manhã bem cedo passando entre arrozais até a Baía 
Ha	Long,	declarada	Patrimônio	da	Humanidade.	Traslado	ao	porto	para	embarcar	e	explo-
rar	a	Baía	de	Ha	Long.	Você	vai	descobrir	alguns	dos	tesouros	espalhados	ao	longo	da	baía	
do dragão: grutas fascinantes, praias encantadoras, típicas ilhas flutuantes e estranhas 
formações rochosas que emergem das águas cor de esmeralda. Almoço e jantar a bordo.

4º Dia HA LONG / HANÓI-DA NANG / HOI AN (avião)
Café da manhã. Chegada ao porto por volta das 10h30min e retorno para Hanói via Bac 
Ninh, província situada ao norte da cidade e do delta, domínio antigo e um dos berços da 
civilização vietnamita. Neste local nasceram muitas das canções românticas tradicionais 
conhecidas como Quan Ho Bac Ninh, e, todos anos, muitos festivais são organizados. Os 
produtos finos artesanais, madeira, porcelana e o pequeno artesanato em geral que lá são 
fabricados e distribuídos em todo o país, são bem conhecidos. Parada para almoço com 
base em pratos locais da cozinha tradicional da região, com uma família vietnamita, em 
uma autêntica casa do século XVII. No fim da tarde, traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo para a cidade de Da Nang. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

5º Dia HOI AN
Café da manhã. Tempo livre para aproveitar a praia (até as 11 horas). Saída para percorrer 
algumas de suas 844 construções reconhecidas como patrimônio histórico (casas, templos, 
etc.). Visitaremos o museu de Hoi An, onde são exibidos vários objetos relacionados com a 
história da cidade, dos séculos II a XV (período do reino Champa) e dos séculos XVI a XIX 
(período da dinastia Nguyen), ou o Museu Sa Huynh, onde são exibidos objetos relaciona-
dos com a época mais privitiva de Hoi An. Pagode Phuoc Kien, Ponte Japonesa, casa Tan Ky 
e uma pequena oficina artesanal. Almoço em restaurante (menu vietnamita). Tempo livre 
para fazer compras, ou para encomendar um vestido ou terno sob medida, confeccionados 
em menos de 24 horas. No fim da tarde, a bordo de uma embarcação, seguiremos ao longo 
do rio Thubon até o estuário “Cua Dai”, admirando o mangnífico pôr do sol no rio. Retorno 
ao hotel. Hospedagem.

6º Dia HOI AN / DA NANG-HO CHI MINH-TÚNEIS CU CHI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no vôo para a cidade de Ho Chi 
Minh. Chegada e saída para Cu Chi, famoso local da história revolucionária, com uma 
original e complexa estrutura arquitetônica formada por um sistema de centenas de quilô-

Incluindo

Datas de saída: Quartas-Feiras e Domingos

(exceto Domingos de Abril: 16, Mai: 7, 21 Jun: 18, 25 Jul: 2, 16  
Set: 24 Dez: 31 Jan: 7, 14 Fev: 11, 18 Mar: 18, 25)

Hotéis previstos

Novo

•	Hospedagem	nos	hotéis	previstos	(ou	similares)	com	café	da	manhã.	
•	Percurso	terrestre	conforme	programa	em	carro/van	privativo	com	ar	

condicionado.
•	Passeio	de	cyclo-pousse	em	Hanói.
•	Cruzeiro	de	uma	noite	na	baía	de	Ha	Long	conforme	programa.	Passeio	em	barco	

privativo ao longo do rio Thu Bon em Hoi An.
•	Todas	as	entradas	para	as	visitas	indicadas	no	itinerário.

•	Show	aquático	de	marionetes,	lugares	em	1ª	classe.
•	6	almoços	e	2	jantares.	
•	1	almoço	em	família:	incluindo	“soft	drinks”,	água	mineral,	cerveja	e	bebida	

alcoólica de arroz vietnamita.
•	Água	mineral	e	toalha	refrescante	para	as	excursões.
•	Visitas	de	acordo	com	o	itinerário,	com	guia	local	falando	espanhol.

Cidade Hotel Cat.
Hanói Hilton Garden Inn Standard (4*)

Intercontinental NH Westlake Superior (5*)
Ha	Long Signature Cruises

Signature Cruise
Hoi An Hoian Silk Village Standard (4*)

Almanity Hoian Superior (4*)
Ho Chi Minh Novotel SGN Centre Standard (4*)

Le	Meridien Superior (5*)
Siem Reap Tara Angkor Standard (4*)

Victoria Angkor Superior (4*)
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metros de túneis escavados profundamente na terra, com diferentes níveis e ramificações 
interconectadas. Estes túneis escavados pelos guerrilheiros de Cu Chi durante a guerra 
com os americanos, entraram para a história como um símbolo: “A guerra dos túneis”, que 
foi de suma importância na vitória final do Vietnã sobre os Estados Unidos. Almoço em 
restaurante (menu vietnamita). Retorno a Ho Chi Minh, a maior cidade do Vietnã. Muitos 
rios atravessam a cidade, conectados com o delta do Mekong e também com o Camboja, 
transformando esta cidade em um polo de tráfico do sul. Apesar de sua recente história, 
Ho Chi Minh possui numerosos edifícios interessantes e uma combinação de culturas: 
vietnamita, chinesa, europeia, que a tornam ainda mais atrativa, realçando a agitação e a 
efervecência de suas ruas, seus mercados, seu incontáveis comércios, cafés e restaurantes 
de todos os tipos, inseridos em largas e modernas avenidas. Na parte da tarde, visitaremos: 
Cholon - o bairro chinês, com o mercado de Binh Tay; o pagode Thien Hau, contruído pelos 
chineses	para	adorar	Lady	Hau,	deusa	do	mar	e	protetora	dos	navegantes.	Hospedagem.

7º Dia HO CHI MINH-SIEM REAP (avião)
Café da manhã. Dia livre. Traslado ao aeroporto para embarcar no vôo a Siem Reap. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

8º Dia SIEM REAP
Café da manhã. Siem Reap é a capital da província de mesmo nome. Esta pequena cidade 
que cruza o rio que vem da montanha Kulen é a porta de entrada para a cidade de Angkor, 
com mais de 100 templos que datam do século IX ao XIII. Começamos com a visita a Angkor 
Thom, a maior cidade do século XII. O passeio inclui o portão sul de Angkor Thom, os 
famosos	templos	de	Bayon,	Baphuon,	o	Terraço	dos	Elefantes	e	o	Terraço	do	Rei	Leproso.	
Seguiremos para o templo Ta Prohm, construído durante o reinado de Jayavarman VII, 
grande monarca que reconquistou o império Khmer das mãos dos invasores Cham, de 1177 
a 1181. Almoço em restaurante. Na parte da tarde, iremos visitar o templo de Angkor Wat, 
a relíquia mais importante do desaparecido império Khmer, construído durante o reinado 
do rei Suryavarman II. Na hora do pôr do sol, contemplaremos o maravilhoso panorama do 
templo do alto da colina de Bakheng. Hospedagem.

9º Dia SIEM REAP 
Café da manhã.	 Prosseguiremos	 a	 visita	 aos	 templos	 de	Angkor:	 Localizado	 a	mais	 de	
20 km do norte de Angkor, no sopé das Montanhas Kulen, fica o pequeno templo de 
Banteay Srei. O nome, relativamente moderno, significa “Cidadela das Mulheres” ou talvez 

“Cidadela da Beleza” e refere-se ao seu pequeno tamanho e à delicadeza de sua decoração. 
Ao contrário do grande templo de Angkor, Banteay Srei não é um templo real. Banteay Srei 
foi construído por um dos conselheiros de Rajendravarman, Yajnavaraha, que, mais tarde, 
tornou-se também o mestre espiritual do futuro rei Jayavarman V. Almoço em restaurante. 
Na parte da tarde faremos a visita ao Museu Nacional de Angkor, a melhor introdução para 
compreender a história da região. Velho Mercado e Mercado Central,  “Theam’s house”. No 
final da tarde, traslado ao aeroporto. Fim dos serviços. 

Notas:
- Não inclui vistos e taxas aeroportuárias.
-	Na	noite	de	barco	na	Baía	de	Ha	Long,	o	guia	acompanhante	pode	não	estar	presente	na	embar-

cação, em virtude do número limitado de camarotes. 
- O Mausoléu de Ho Chi Minh fecha às segundas e às sextas-feiras, e durante o período de setembro 

a novembro.
- Os preços dos voos domésticos e as taxas aeroportuárias estão sujeitos a alterações sem aviso 

prévio.
- Se você solicitar a carta-convite para obter o visto através da VPT Viajes para Todos, deve pagar 

apenas 25 $ (preço a 30 de dezembro) na imigração, ao chegar ao aeroporto.

Preços por pessoa USD (Mínimo 2 pessoas)

Standard Superior

Abril
Em quarto duplo ...................................... 1.330 $ 1.660 $
Supl. quarto single ................................... 500 $ 835 $
1/Maio – 22/Setembro
Em quarto duplo ...................................... 1.255 $ 1.595 $
Supl. quarto single ................................... 465 $ 800 $
23/Setembro – 30/Novembro
Em quarto duplo ...................................... 1.430 $ 1.790 $
Supl. quarto single ................................... 580 $ 930 $

Supl carta-convite para o visto ............................. 12 $

Standard Superior

1/Dezembro – 23/Dezembro
Em quarto duplo .............................................. 1.365 $ 1.725 $
Supl. quarto single ........................................... 535 $ 895 $
24/Dezembro – 20/Fevereiro 
Em quarto duplo .............................................. 1.380 $ 1.740 $
Supl. quarto single ........................................... 540 $ 905 $
21/Fevereiro – 31/Março 
Em quarto duplo .............................................. 1.420 $ 1.800 $
Supl. quarto single ........................................... 465 $ 935 $

Supl vôos Han-Dad-Sgn-Rep ........................................ 635 $
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Vietnã, Templos e Juncos
10 dias     desde  1.350 $

C-91037

Noites:	Hanói	2.	Ha	Long	1	(cruzeiro).	Hoi	An	2.	Hue	1.	Ho	Chi	Minh	2.	Can	Tho	1.

1º Dia HANÓI
Chegada a Hanói, capital do Vietnã, cidade de lagos, avenidas sombreadas e parques. 
Traslado ao hotel. Na parte da tarde, passeio de orientação a pé pelo centro da cidade. 
Visitaremos o Templo de Ngoc Son, situado numa pequena ilha no lago Hoan Kiem. Em 
seguida, daremos um passeio de ciclo-riquixá (cyclo-pousse) pelo bairro antigo, passando 
diante da catedral de São José, singular construção neogótica com suas torres quadradas e 
suas preciosas janelas. Jantar em restaurante (menu vietnamita). Hospedagem. 

2º Dia HANÓI
Café da manhã. Hoje visitaremos os locais históricos mais fascinantes de Hanói: o mau-
soléu de Ho Chi Minh, com a residência particular e o pagode de Um Pilar, construído pelo 
imperador	Ly	Thai	Tong.	Passearemos	ao	redor	da	Praça	Ba	Dinh,	onde	há	vários	templos,	
pagodes, edifícios coloniais e villas utilizados principalmente como repartições governa-
mentais e embaixadas estrangeiras. Seguiremos para o Museu de Etnologia do Vietnã, 
Templo de Quan Thanh, importante lugar histórico e cultural de Hanói, onde se encontra a 
gigantesca estátua de bronze preto de Huyen Thien Tran Vu. Almoço em restaurante. Em 
seguida,	 iremos	para	o	Templo	da	Literatura,	 construído	pelo	 Imperador	Ly	Thanh	Tong.	
Tempo livre para fazer compras. À noite, assistiremos ao espetáculo do Teatro Aquático 
de Marionetes. Hospedagem.

3º Dia HANÓI / HA LONG-CRUZEIRO NA BAÍA DE HA LONG (barco)
Café da manhã. Saída pela estrada de manhã bem cedo passando entre arrozais até a Baía 
Ha	Long,	declarada	Patrimônio	da	Humanidade.	Traslado	ao	porto	para	embarcar	e	explo-
rar	a	Baía	de	Ha	Long.	Você	vai	descobrir	alguns	dos	tesouros	espalhados	ao	longo	da	baía	
do dragão: grutas fascinantes, praias encantadoras, típicas ilhas flutuantes e estranhas 
formações rochosas que emergem das águas cor de esmeralda. Almoço e jantar a bordo.

4º Dia HA LONG / HANÓI - DA NANG / HOI AN (avião)
Café da manhã. Chegada ao porto por volta das 10h30min e retorno para Hanói via Bac 
Ninh, província situada ao norte da cidade e do delta, domínio antigo e um dos berços da 
civilização vietnamita. Neste local nasceram muitas das canções românticas tradicionais 
conhecidas como Quan Ho Bac Ninh, e, todos anos, muitos festivais são organizados. Os 
produtos finos artesanais, madeira, porcelana e o pequeno artesanato em geral que lá são 
fabricados e distribuídos em todo o país, são bem conhecidos. Parada para almoço com 
base em pratos locais da cozinha tradicional da região, com uma família vietnamita, em 
uma autêntica casa do século XVII. No fim da tarde, traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo para a cidade de Da Nang. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

5º Dia HOI AN
Café da manhã. Passaremos por algumas de suas 844 construções reconhecidas como pa-
trimônio histórico (casas, templos, etc.). Visitaremos o museu de Hoi An, onde são exibidos 
vários objetos relacionados com a história da cidade, dos séculos II a XV (período do reino 
Champa) e dos séculos XVI a XIX (período da dinastia Nguyen), ou o Museu Sa Huynh, onde 
são exibidos objetos relacionados com a época mais privitiva de Hoi An. Pagode Phuoc 
Kien, Ponte Japonesa, casa Tan Ky e uma pequena oficina artesanal. Almoço em restau-
rante (menu vietnamita). Tempo livre para fazer compras, ou para encomendar um vestido 
ou terno sob medida, confeccionados em menos de 24 horas. No fim da tarde, a bordo de 
uma embarcação, seguiremos ao longo do rio Thubon até o estuário “Cua Dai”, admirando 
o mangnífico pôr do sol no rio. Retorno ao hotel. Hospedagem.

6º Dia HOI AN-DA NANG-HUE
Café da manhã. Saída para Da Nang, atualmente um dos principais e maiores portos do 
centro do país, com impressionantes templos, palácios e muralhas. Visitaremos o Museu 
Cham, fundado em 1915 pela Escola Francesa do Extremo Oriente. Seguiremos para Hue, 
antiga capital do Vietnã, atravessando o Passo das Nuvens (Hai Van Pass). Durante a des-

Incluindo

Datas de saída: Quartas-Feiras e Domingos

(exceto Domingos de Abril: 16, Mai: 7, 21 Jun: 18, 25 Jul: 2, 16  
Set: 24 Dez: 31 Jan: 7, 14 Fev: 11, 18 Mar: 18, 25)

Hotéis previstos

Cidade Hotel Cat.
Hanói Hilton Garden Inn Standard (4*)

Intercontinental NH Westlake Superior (5*)
Ha	Long Signature Cruises

Signature Cruise
Hoi An Hoian Silk Village Standard (4*)

Almanity Hoian Superior (4*)
Hue Pilgrimage Village Standard (5*)

Pilgrimage Village Superior (5*)
Ho Chi Minh Novotel SGN Centre Standard (4*)

Le	Meridien Superior (5*)
Can Tho Victoria Cantho Standard (4*)

Victoria Cantho Superior (4*)

Novo
•	Hospedagem	nos	hotéis	previstos	(ou	similares)	com	café	da	manhã.	
•	Percurso	terrestre	conforme	programa	em	carro/van	privativo	com	ar	

condicionado. 
•	Passeio	de	cyclo-pousse	em	Hanói.
•	Cruzeiro	de	uma	noite	na	baía	de	Ha	Long	conforme	programa.	Passeio	em	barco	

privativo ao longo do rio Thu Bon em Hoi An, & ao longo do rio Perfume em 
Hue,	&	em	Vinh	Long	&	Can	Tho	–	Delta	do	Mekong.	Visita	a	Vinh	Long	(Delta	do	
Mekong) com sampana “Cai Be Princess”.

•	Todas	as	entradas	para	as	visitas	indicadas	no	itinerário.
•	Show	aquático	de	marionetes,	lugares	em	1ª	classe.
•	8	almoços	e	2	jantares.	
•	1	almoço	em	família:	incluindo	“soft	drinks”,	água	mineral,	cerveja	e	bebida	

alcoólica de arroz vietnamita.
•	Água	mineral	e	toalha	refrescante	para	as	excursões.
•	Visitas	de	acordo	com	o	itinerário,	com	guia	local	falando	espanhol.
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cida,	vamos	contemplar	a	magnífica	vista	sobre	a	bela	vila	de	pescadores	de	Lang	Co.	Hue,	
a capital da província de Thua Thien-Hue, no centro do Vietnã, é a demonstração do poder 
excepcional do desaparecido império feudal vietnamita. Até 1945 foi a capital do país, o 
centro político, cultural e religioso do Vietnã sob o reinado da dinastia Nguyen. Seu valor 
histórico foi reconhecido graças a seus complexos de monumentos, túmulos e pagodes, que 
lhe renderam o reconhecimento da UNESCO como um dos locais do patrimônio mundial. 
Passearemos pelas graciosas avenidas e pelo Mercado Dong Ba, ao longo do rio Huong. 
Almoço em restaurante. Continuaremos com a visita à fabulosa Cidade Imperial, visitare-
mos as ruínas dos palácios e os salões que ficam atrás das muralhas. Retorno à cidade em 
embarcação privativa. Durante a viagem ao longo do rio, você vai poder admirar as típicas 
paisagens das margens. Chegada ao hotel. Hospedagem.

7º Dia HUE-HO CHI MINH (avião)
Café da manhã. O remarcável legado da dinastia imperial Nguyen foram os treze enormes 
complexos de túmulos construídos sob seu império. Visitaremos duas das tumbas favoritas 
de Minh Mang e Khai Dinh. Almoço no Pilgrimage Village (menu vietnamita). Traslado 
ao aeroporto Phu Bai de Hue para embarcar no vôo para Ho Chi Minh, a maior cidade do 
Vietnã. Muitos rios atravessam a cidade, conectados com o delta do Mekong e também com 
o Camboja, transformando esta cidade em um polo de tráfico do sul. Apesar de sua recente 
história, Ho Chi Minh possui numerosos edifícios interessantes e uma combinação de cultu-
ras: vietnamita, chinesa, europeia, que a tornam ainda mais atrativa, realçando a agitação e 
a efervecência de suas ruas, seus mercados, seus incontáveis comércios, inseridos em lar-
gas e modernas avenidas. Na chegada, a caminho do hotel, daremos um passeio orientativo 
pelo centro da cidade, passando pela praça “Commune de Paris”; a catedral, a agência dos 
correios de estilo colonial, a prefeitura, a Ópera, o Palácio da Reunificação. Hospedagem.

8º Dia HO CHI MINH-TÚNEIS DE CU CHI-HO CHI MINH
Café da manhã e saída para Cu Chi, famoso local da história revolucionária, com uma 
original e complexa estrutura arquitetônica formada por um sistema de centenas de quilô-
metros de túneis escavados profundamente na terra, com diferentes níveis e ramificações 
interconectadas. Estes túneis escavados pelos guerrilheiros de Cu Chi durante a guerra com 
os americanos, entraram para a história como um símbolo: “A guerra dos túneis”, que foi 
de suma importância na vitória final do Vietnã sobre os Estados Unidos. Retorno a Ho Chi 
Minh. Almoço. Visitaremos o museu da Guerra, Cholon - o bairro chinês, com o mercado 
de	Binh	Tay;	o	pagode	Thien	Hau,	contruído	pelos	chineses	para	adorar	Lady	Hau,	deusa	

do mar e protetora dos navegantes. Tempo livre para descobrir por conta própria o centro 
da cidade, a Rua Dong Khoi (antiga Rua Catinat), o mercado de Ben Thanh. Hospedagem.

9º Dia HO CHI MINH / VINH LONG & CAN THO-DELTA DO MEKONG 
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a Cai Be. Embarque em sua sampana 
privativa “Cai Be Princess”. Visita ao típico mercado flutuante de Cai Be, navegando entre 
os barquinhos, canoas e sampanas carregados de frutas, legumes e diversas mercadorias. 
Continuaremos o passeio em meio a uma região intocada que oferece as paisagens mais cu-
riosas e características que o delta pode oferecer, paradas em aldeias e fábricas artesanais 
de diversos produtos locais. Parada para almoçar	 no	 “Le	Longanier”,	magnífica	mansão	
colonial em meio a uma exuberante plantação tropical. Continuação para Dong Hoa Hiep. 
Pelo caminho você vai poder observar a típica vida rural do Delta do Mekong entre ilhas 
e ilhotas transbordantes de vegetação e ainda desconhecidas para a maioria das pessoas. 
Vamos	 seguir	 para	Vinh	Long,	 passando	por	paisagens	magníficas	ao	 longo	do	 canal	 de	
Dong Phu e contornando as Ilhas Hoa Binh Phuoc e An Binh, famosas por suas orquídeas. 
Depois	 de	 atravessar	 o	 rio	Co	Chien,	 desembarque	em	Vinh	 Long	e	 curta	 caminhada	ao	
longo da costa para visitar outro mercado. Continuação por estrada até Can Tho. Chegada 
ao hotel. Hospedagem.

10º Dia CAN THO-HO CHI MINH 
Café da manhã bem cedo. Embarque para ver o Mercado Flutuante de Cai Rang, a região 
mais típica do rio Hau Giang, outro braço do Mekong. Continuação passando por pequenos 
canais e córregos através de pomares e diversas plantações. Volta a Ninh Kieu e passeio 
ao longo da costa para apreciar a vibrante vida do delta e visitar o mercado das proximida-
des. Retorno na embarcação shuttle do hotel. Saída para continuar com a visita ao pagode 
Khmer (Munirang Syaram) e saída para Ho Chi Minh. No caminho, faremos uma parada 
para almoço (menu vietnamita). No fim da tarde, chegada a Ho Chi Minh. 
Traslado diretamente ao aeroporto. Fim dos serviços. 

Notas:
- Não inclui vistos e taxas aeroportuárias.
-	Na	noite	de	barco	na	Baía	de	Ha	Long,	o	guia	acompanhante	pode	não	estar	presente	na	embar-

cação, em virtude do número limitado de camarotes. 
- O Mausoléu de Ho Chi Minh fecha às segundas e sextas-feiras, e no período de setembro a novembro.
- Os preços dos voos domésticos e as taxas aeroportuárias estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Se você solicitar a carta-convite para obter o visto através da VPT Viajes para Todos, deve pagar 

apenas 25 $ (preço a 30 de dezembro) na imigração, ao chegar ao aeroporto.

Preços por pessoa USD (Mínimo 2 pessoas)

Standard Superior

Abril
Em quarto duplo ...................................... 1.390 $ 1.605 $
Supl. quarto single ................................... 600 $ 815 $
1/Maio – 22/Setembro
Em quarto duplo ...................................... 1.350 $ 1.570 $
Supl. quarto single ................................... 560 $ 780 $
23/Setembro – 30/Novembro
Em quarto duplo ...................................... 1.435 $ 1.670 $
Supl. quarto single ................................... 645 $ 880 $

Supl carta-convite para o visto ............................. 12 $

Standard Superior

1/Dezembro – 22/Dezembro
Em quarto duplo .............................................. 1.420 $ 1.635 $
Supl. quarto single ........................................... 630 $ 845 $
23/Dezembro – 20/Fevereiro 
Em quarto duplo .............................................. 1.425 $ 1.645 $
Supl. quarto single ........................................... 635 $ 855 $
21/Fevereiro – 31/Março 
Em quarto duplo .............................................. 1.440 $ 1.675 $
Supl. quarto single ........................................... 650 $ 885 $

Supl vôos Hanói-Da Nang / Hue-Ho Chi Minh ............. 330 $



Or
ie

nt
e 

e 
Áf

ric
a

Hong Kong

Bangkok

306

Novo

1º Dia BANGKOK
Chegada a Bangkok, capital da Tailândia. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia BANGKOK
Hospedagem e café da manhã. Visita de dia inteiro. Na parte da manhã visita ao Grande 
Palácio e ao Buda de Esmeralda. Outros edifícios em destaque são as 9 torres e o Panteão 
Real. Você também vai ver os Palácios que eram utilizados com diversos fins: O Palácio 
das Recepções, assim chamado por ser destinado a “várias cerimônias”, a Sala do Trono, a 
Sala de Coroação, o Palácio para Hóspedes Reais e o Templo do Buda de Esmeralda (Wat 
Phra Kaew). À tarde, visita aos Templos mais interessantes de Bangkok, incluindo o Wat 
Traimit com seu enorme Buda de ouro maciço de cinco toneladas e meia. Atravessaremos 
o bairro chinês para chegar a Wat Po, o templo do Buda Reclinado, uma estátua de 46 
metros folheada a ouro, e o Chedi dos Reis, o monumento budista mais alto do mundo. Em 
seguida, vamos para o templo de mármore branco, um refinado exemplo da arquitetura 
tailandesa. Tarde livre. 

3º Dia BANGKOK
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Você pode continuar a 
descobrir a cidade por conta própria, fazer compras, etc. 

4º Dia BANGKOK-HONG KONG (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no vôo para Hong Kong (passagem 
aérea inclusa). Chegada a Hong Kong. Traslado ao hotel. Hospedagem.

5º Dia HONG KONG 
Hospedagem e café da manhã. Visita a Hong Kong, uma cidade singular que, além de 
mergulhar o visitante num ambiente totalmente diferente, tem lugares inesquecíveis para 
descobrir. Visitaremos os lugares mais famosos da cidade. Victoria Peak é o ponto mais 
alto da ilha de Hong Kong, de onde podemos contemplar as melhores vistas sobre a baía 
de Hong Kong. Tsim Sha Tsui é a área mais meridional da península de Kowloon. Em Tsim 

Sha Tsui, encontraremos lugares tão importantes, como a Avenida das Estrelas e o Museu 
de Arte de Hong Kong. O distrito comercial e residencial Mong Kok, além de ser o mais 
movimentado de Hong Kong, é também uma das áreas mais densamente povoadas do 
mundo. Simplesmente fascinante!

6º Dia HONG KONG
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais ou para fazer alguma 
visita opcional. 

7º Dia HONG KONG 
Café da manhã. No horário indicado traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Bangkok e Hong Kong 

Cidade Hotel Cat.

Bangkok Holiday Inn Silom P

Sim P

Hong Kong Stanford Hillview P

Stanford P

Incluindo

•	Traslados:	Chegada/Bangkok,	Saída/Hong	Kong.
•	Visitas	com	guia	local	em	Bangkok	e	Hong	Kong.
•	Café	da	manhã	buffet	diário.
•	Passagem	aérea	Bangkok-Hong	Kong.
•	Traslados	internos.

Datas de saída garantidas: Diárias Hotéis previstosPreços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

7 dias     desde  1.345 $
C-97107

Noites: Bangkok 3. Hong Kong 3.

Bangkok - 
Hong Kong

7 dias

Bangkok
4 dias

Hong Kong
4 dias

Em quarto duplo ............................................ 1.345 $ 605 $ 605 $

Supl. quarto single ......................................... 405 $ 205 $ 205 $

Suplemento Feiras
29/Abr-7/Mai, 11-16/Ago e 30/Dez-3/Jan ..... 845 $ 255 $ 255 $
Notas:
- Passageiros do programa BANGKOK 4 dias. Finalizam os serviços no 4º dia do tour com traslado de saída ao aeroporto. 
- Passageiros do programa HONG KONG 4 dias. Começam os serviços no 4º dia do tour com traslado de chegada ao 

aeroporto ao hotel. Outros serviços, igual até o 8º dia.



1.	REGULAMENTAÇÃO	JURÍDICA	E	ACEITAÇÃO	DOS	TERMOS	
As presentes Condições Gerais estão sujeitas às disposições do Livro IV do Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de no vembro de 2007 e demais disposições vigentes. 
As presentes Condições Gerais serão incorporadas, assinadas pelas partes contratantes, a todos os contra-
tos de viagens combinadas que se referem aos programas/oferta contidos no programa/folheto, e obrigam 
as partes, com as condições particulares acordadas no contrato ou que constem da documentação de 
viagem fornecida no momento da assinatura do contrato. 
As partes contratantes submetem-se expressamente, com renúncia a seu foro próprio, à jurisdição e com-
petência dos Tribunais espanhóis com autoridade no lugar de cumprimento da obrigação.
2.	ORGANIZAÇÃO	
A organização das viagens que fazem parte deste folheto foi realizada por TRANSVIA MADRID S.L.  
CIF B-12054730. Titulo licencia CV-Mm 1896-V. 
3. PREÇOS 
3.1. O preço da Viagem Combinada inclui 
1. Transporte conforme o itinerário. 
2. Hospedagem e/ou regime alimentar de acordo com o sistema contratado em cada caso nos hotéis ou 
estabelecimentos escolhidos, ou em outros similares no caso de substituição, uma vez que os hotéis pu-
blicados neste folheto são meramente a título informativo. Os cafés da manhã serão de “tipo continental”.
3. Taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros e os impostos indiretos (i.v.a., i.g.i.c.) quando estes 
forem aplicáveis. 
4. Assistência técnica durante a viagem, quando este serviço estiver especificamente incluso. 
5. Todos os demais serviços e complementos concretamente especificados nos itinerários corresponden-
tes e tudo aquilo que, além do mais, se especifique no contrato. 
O tempo de espera previsto no aeroporto para os traslados de chegada é fixado em um máximo de 90 
minutos a partir da chegada do vôo. 
Os preços e as descrições deste folheto são válidos salvo erros de digitação.
3.2. Revisão de preços 
O preço da viagem combinada foi calculado tendo como base os tipos de câmbio, as tarifas de transporte, 
os custos de combustível, taxas e impostos aplicáveis na data de edição deste programa/folheto ou em 
datas posteriores que, eventualmente, tenham sido publicadas de forma impressa. 
Qualquer variação de preço, para mais ou para menos, dos elementos citados, pode conduzir à revisão do 
preço final da viagem, nos valores estritos das variações de preço aludidas.
3.4. Excursões 
3.4.1. O preço da viagem combinada não inclui 
Vistos, taxas de aeroporto e/ou taxas de entrada e saída, certificados de vacinação, “extras”, tais como 
café, vinho, bebidas alcoólicas, água mineral, regimes alimentares especiais, serviços de lavar e passar 
roupa, serviços opcionais de hotel, e, em geral, quaisquer serviços ou prestações que não estejam expres-
samente incluídas no Folheto, Programação ou Documentação da viagem. 
4.	FORMA	DE	PAGAMENTO.	INSCRIÇÕES	E	REEMBOLSOS		
No ato da inscrição, a Agência irá solicitar, mediante recibo ou comprovante, um depósito equivalente 
a 40% do valor total da viagem contratada, sendo que nenhuma reserva será confirmada enquanto este 
pagamento não for efetuado. Os 60% restantes devem ser quitados pelo menos sete dias antes da data de 
saída, caso contrário, a reserva será considerada como anulada, aplicando-se, neste caso, as condições 
especificadas na seção que trata de cancelamentos.
No caso de proceder a qualquer tipo de reembolso, por qualquer motivo, os mesmos serão sempre forma-
lizados por meio da Agência Vendedora onde a inscrição foi feita, sendo que não haverá reembolsos por 
serviços não utilizados voluntariamente pelo consumidor. 
5.	CANCELAMENTOS		
A qualquer momento, o usurário ou consumidor pode desistir dos serviços solicitados ou contratados, ten-
do direito à devolução da quantia que pagou, seja ela correspondente ao preço total ou ao depósito acima 
mencionado, mas deverá indenizar a Agência conforme os critérios indicados a seguir:
1. Taxas de administração, mais despesas de cancelamento, se houver. 2. Uma multa equivalente a 5% do 

valor total da viagem, se o cancelamento for efetuado de 15 a 11 dias antes da data de início da viagem; 
15%, entre 10 e 3 dias e 25%, dentro das 48 horas que antecedem a saída. 
Se não comparecer no momento da saída, o consumidor ou usuário deverá pagar o valor total da viagem, qui-
tando, se for o caso, o montante pendente, exceto se as partes houverem entrado em acordo em outro sentido. 
Se algum dos serviços contratados e anulados estiverem sujeitos a condições econômicas especiais de 
contratação, tais como vôos fretados, navios, tarifas especiais, etc., as despesas de cancelamento deco-
rrentes da desistência serão estabelecidas de acordo com as condições acordadas por ambas as partes.  
Para a realização da Viagem Combinada é necessário reunir um mínimo de quinze passageiros. O circuito 
poderá sair sem guia acompanhante, e sim com um experto chofer conhecedor das rotas. Se este mínimo 
não for atingido, a viagem será automaticamente cancelada, fato que será notificado por escrito ao con-
sumidor, pelo menos 20 dias antes da data prevista de saída, sendo que, nesses casos, não haverá direito 
a nenhum tipo de indenização. 
6.	ALTERAÇÕES	
A Agência se compromete a prestar a seus clientes todos os serviços contratados contidos no programa-
oferta que deu origem ao contrato de viagem combinada, com as condições e características estipuladas.  
No caso em que, antes da viagem, o organizador se veja obrigado a modificar significativamente algum 
elemento essencial do contrato, deverá informar imediatamente o consumidor. Nesse caso, e salvo se as 
partes decidam-se por algo diferente, o consumidor poderá optar entre rescindir o contrato sem qualquer 
penalidade ou aceitar uma alteração do mesmo, na qual se especifiquem as variações introduzidas e seu 
impacto sobre o preço. O consumidor deverá comunicar sua decisão ao varejista ou, se for o caso, ao 
organizador, dentro do prazo de três dias após a notificação da citada alteração. No caso em que o con-
sumidor não comunique sua decisão nos termos indicados, ficará subentendido que o mesmo optou pela 
rescisão do contrato sem qualquer penalidade. 
Nos casos de responsabilidade contratual da Agência nos termos desta seção, as indenizações correspon-
dentes serão regidas pelo artigo 159,1 do Livro IV do RD 1/2007, de 16/11/2007. 
Em caso de desistência ou cancelamento por parte da Agência, o Organizador e o Varejista serão res-
ponsáveis pelo pagamento ao consumidor das indenizações previstas no Livro IV do RD 1/2007, de 
16/11/2007, nos termos e condições estabelecidos no mesmo, a saber: 1) 5% do preço total da viagem, 
se o cancelamento ocorrer no período de 2 meses a 16 dias imediatamente anterior à data prevista de 
realização da viagem; 2) 10%, se ocorrer entre os 15 a 3 dias anteriores; ou 3) 25%, quando dito descum-
primento ocorreu dentro das 48 horas anteriores. 
No caso em que, depois do início da viagem, o Organizador não forneça ou comprove que não poderá 
fornecer uma parte importante dos serviços previstos no contrato, deverá adotar as soluções adequadas 
para o prosseguimento da viagem organizada, sem nenhum custo adicional para o consumidor, e, se for 
o caso, deverá pagar a este último o valor da diferença entre os serviços previstos e os fornecidos. Se o 
consumidor der continuidade à viagem com as soluções dadas pelo Organizador, considera-se que aceitou 
tacitamente tais propostas. Se as soluções adotadas pelo Organizador forem inviáveis ou o consumidor 
não aceitá-las, por motivos razoáveis, o Organizador deverá fornecer ao Consumidor, sem custos extras, 
um meio de transporte equivalente ao utilizado na viagem para retornar ao lugar de saída ou qualquer 
outro local acordado por ambos, sem prejuízo da indenização, se for o caso disso.
Se, para uma dada saída, não se atinge o número mínimo de 20 participantes, o circuito poderá sair sem 
guia acompanhante, com um motorista experiente especializado nas rotas.
7.	RESPONSABILIDADE	
Os Organizadores e os varejistas de Viagens Combinadas responderão perante o consumidor, de acordo 
com as obrigações correspondentes a seus respectivos âmbitos de atuação na administração da Viagem 
Combinada, do correto cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, independentemente se as 
mesmas devam ser realizadas por eles próprios ou por outros prestadores de serviço, sem prejuízo do 
direito dos Organizadores e Varejistas a agir contra ditos prestadores de serviço.
Os organizadores e varejistas de viagens combinadas responderão pelos danos sofridos pelos consumidor 
como consequência da não execução ou execução deficiente do contrato. 
Esta responsabilidade cessará diante das seguintes circunstâncias: a) Quando os defeitos observados na 
execução do contrato forem imputáveis ao consumidor; b) Quando esses defeitos forem imputáveis a 
terceiros, alheios ao fornecimento das prestações previstas no contrato e forem de caráter imprevisível 
ou insuperável; c) Quando os defeitos aludidos forem causados por motivos de força maior, ou seja, cir-
cunstâncias alheias a quem as alega, anormais e imprevisíveis, cujas consequências seriam impossíveis de 
evitar, apesar de ter agido com a devida diligência; d) Quando os defeitos forem devidos a um evento que 

o varejista ou o organizador, apesar de toda a diligência, não poderia prever nem evitar. 
Quando o consumidor comprovar “in situ” a não execução ou a execução deficiente dos serviços con-
tratados, deverá notificar imediatamente o prestador dos mesmos, e, num prazo de 48 horas úteis, a 
Agência Organizadora, com o objetivo de encontrar uma solução imediata, visto que, fora desse prazo, a 
comprovação da veracidade das alegações seria praticamente impossível. No caso em que as soluções 
adotadas pela Agência Organizadora não sejam do agrado do consumidor, o mesmo terá um prazo de 
um mês a contar da data de volta da viagem para apresentar uma reclamação perante a citada Agência 
Organizadora, que será apresentada por intermédio da Agência Varejista que vendeu a viagem, e na 
qual se certificará haver manifestado o suposto descumprimento nas 48 horas após sua ocorrência. No 
entanto, a apresentação de qualquer reclamação decorrente do contrato de Viagem Combinada não isenta 
o pagamento da viagem, em hipótese alguma. 
No que se refere aos danos não-corporais, a indenização nunca poderá exceder o preço total da viagem 
inicialmente contratada. Em nenhum caso a Agência se responsabiliza pelas despesas de hospedagem, ali-
mentação, manutenção, transporte e outras que se produzam como resultado de atrasos - de ida ou de volta 
- dos meios de transporte em decorrência de condições meteorológicas, causas técnicas, greves ou outros 
motivos de força maior. Em caso de acidente, quando a viagem for feita de ônibus, próprio ou contratado pela 
Agência Organizadora, independentemente do país em que ocorra, o consumidor se submete expressamen-
te à legislação em matéria de acidentes rodoviários correspondente ao país onde o veículo estiver registrado. 
O contratante principal manifesta dispor de faculdades para contratar em nome dos restantes beneficiários 
da viagem agrupados no mesmo localizador de reserva e, igualmente, declara conhecer e aceitar todos os 
termos descritos no presente contrato e estar expressamente ciente dos riscos inerentes à viagem objeto 
do presente contrato.
8.	PASSAPORTES,	VISTOS	E	DOCUMENTAÇÃO	
O consumidor recebe as informações de caráter geral sobre as condições que são aplicáveis em matéria 
de vistos e passaportes, e as formalidades sanitárias necessárias para a viagem e a estadia. Todos os 
usuários, sem exceção (incluindo crianças), deverão levar consigo sua documentação pessoal e familiar 
correspondente em vigor, seja o passaporte e R.G., segundo as leis do país ou países que se visitam. 
Sempre que seja requerido para a viagem, a obtenção de vistos, passaportes, certificados de vacinas, etc. 
Caso a concessão do visto seja recusada por uma alguma autoridade, por causas particulares do usuário 
ou se sua entrada no país for negada por carecer dos requisitos exigidos ou por defeito na documentação 
exigida ou por não ser portador da mesma, o organizador declina toda responsabilidade por eventos dessa 
natureza, sendo por conta do consumidor qualquer gasto que se origine. 
9. BAGAGENS 
A bagagem e demais pertencer pessoais do usuário não são objeto do contrato de viagem combinada e, 
para todos os efeitos, no que diz respeito ao transporte terrestre, subentende-se que o passageiro deve 
conservar sempre consigo sua bagagem e demais itens pessoais, seja qual for a parte do veículo onde 
estiverem acomodados, e que são transportados pelo usuário por sua conta e risco, sem que a Agência 
Organizadora seja obrigada a responder pela perda, roubo ou danos que possam sofrer durante a viagem, 
seja qual for a causa, incluindo a manipulação em traslados hotel/aeroporto ou vice-versa, quando houver. 
Recomenda-se aos usuários que estejam presentes em todas as manipulações de carga e descarga de 
bagagens. Devido à capacidade limitada dos ônibus, é permitido o transporte máximo de uma mala (no 
máx. 20 kg) e uma bagagem de mão por pessoa. 
10. SEGURO 
Estas viagens combinadas contam com a cobertura do seguro de acidentes. Os consumidores recebem 
as informações sobre a cobertura, assim como sobre a possibilidade de contratar um seguro que cubra as 
despesas de cancelamento por parte do consumidor, ou de um contrato de assistência que cubra as des-
pesas de traslado ao lugar de início dos serviços terrestres em caso de acidente, doença ou falecimento.
11. VIGÊNCIA 
A vigência do programa/folheto será de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2018. No entanto, sempre 
que sejam comunicadas ao consumidor antes da celebração do contrato ou sejam acordadas entre as 
partes, serão válidas quaisquer modificações nestas informações, no que diz respeito às características 
dos serviços inclusos e/ou aos preços dos mesmos.
Nota: As seções 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, e 12 destas condições gerais estarão à disposição dos 
clientes de acordo com as disposições do Livro IV do Real Decreto de 1/2007, de 16/11/2007. 
Data de Edição: Janeiro 2017
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