
SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 17 | Julho: 15 e 29
Agosto: 19 e 26 | Setembro: 09

1° DIA - BRASIL/ AMSTERDAM 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Amsterdam. 

2° DIA - AMSTERDAM 
Chegada a Amsterdam. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de 
Amsterdam até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
encontrará os passageiros no hotel. 

3° DIA - AMSTERDAM/ VOLENDAM/ MARKEN/ AMSTERDAM 
Café da manhã BUFÊ no hotel e visita panorâmica pela cidade de 
Amsterdam, para conhecermos a Praça Dam, o Palácio Real, a Casa de 
Rembrandt, a Casa de Anne Frank, autora do diário que relata a história 
da jovem judia durante a ocupação alemã, e um centro de lapidação de 
diamantes. A tarde conheceremos as encantadoras vilas de pescadores 
de Volendam e Marken, numa viagem de aproximadamente 30 
quilômetros. Volendam é conhecida por seus habitantes que usam 
trajes folclóricos e tradicionais holandeses. As aldeias de Volendam e 
Marken são das mais pitorescas da Holanda e apresentam atmosfera de 

cordialidade e romance aos visitantes. Almoço INCLUSO em Volendam 
no Restaurante Spaander ou similar, onde será servido um menu de 3 
pratos SEM bebidas. Após o almoço, saída para um passeio de barco 
INCLUSO de Volendam até Marken, uma antiga ilha que se transformou 
em península, ligada ao continente. Suas casas de madeira sobre 
palafitas ainda se encontram perto do pequeno porto. No final da visita 
retornaremos ao hotel em Amsterdam. À noite, jantar INCLUSO em 
restaurante típico holandês onde será servido um menu de 3 pratos 
SEM bebidas. 

4° DIA - AMSTERDAM / AALSMEER/ HAIA / DELFT / AMSTERDAM 
Após café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos com destino a cidade 
de Aalsmeer onde conheceremos o maior mercado distribuidor e o 
maior leilão de flores do mundo, onde desfrutaremos de um espetáculo 
frenético de ofertas, cores e aromas. A seguir continuaremos nossa 
viagem com destino a Haia (conhecida pelos holandeses como “Den 
Haag”), capital política da Holanda, aonde chegaremos após um 
percurso de aproximadamente 67 quilômetros. Faremos uma visita 
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panorâmica de orientação onde teremos a oportunidade de ver o 
Parlamento da Holanda, a Casa (e atual museu de obras de arte) de 
Mauricio da Nassau (Conde e Príncipe no Sacro Império Romano 
Germânico do século, que trabalhou para a Companhia Holandesa 
das Índias Ocidentais sendo responsável por administrar a região do 
Nordeste Brasileiro, conquistada pelos Holandeses no século XVII), 
e o “Vredespaleis” (Palácio da Paz), onde Rui Barbosa, escritor, jurista 
e político Brasileiro, se destacou defendendo a igualdade entre as 
nações ao ponto de ganhar o apelido de “Águia de Haia” por sua 
participação de destaque na Segunda Conferência de Haia em 1907. 
A seguir continuaremos com destino a pitoresca cidade de Delft, onde 
chegaremos após um percurso de aproximadamente 12 quilômetros. 
Em Delft faremos uma visita panorâmica conhecendo a área do Market 
Place, para ver a igreja “Nieuwe Kerk” com sua torre gótica de 109 
metros de altura, e o centro histórico com seus prédios magnificamente 
preservados e considerados verdadeiras joias de arquitetura. Uma boa 
pedida aqui é conhecer as famosas porcelanas de Delft. Finalizada a 
visita retornaremos a Amsterdam. Restante do dia livre. Ao anoitecer, 
recomendamos fazer um agradável passeio de barco OPCIONAL pelos 
canais da cidade. 

5° DIA - AMSTERDAM / BRUGES 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Bruges onde 
chegaremos em cerca de 2 horas e 50 minutos de viagem. Chegada 
e citytour panorâmico a pé por esta belíssima cidade medieval. 
Conheceremos a Igreja de Nossa Senhora, onde se encontra uma das 
obras mais importantes de Michelangelo “Madona e a Criança”. Veremos 
o “Grote Market e o Belfort. Após o citytour, faremos um passeio de 

barco (com ingresso INCLUSO), de aproximadamente 30 minutos, pelos 
canais que cortam a cidade antiga de Bruges, onde veremos os lugares 
mais bonitos da cidade a partir de uma perspectiva completamente 
nova. Acomodação no hotel e hospedagem. Restante do dia livre. 

6° DIA - BRUGES / GHENT / BRUXELAS 
Após o café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos em direção a Ghent, 
cidade que foi importante centro comercial durante a Idade Média 
e que nos dias de hoje mantém muito bem preservado seu centro 
histórico, construído nos séculos XIII e XIV, onde faremos uma visita 
panorâmica. Conheceremos o Het Gravensteen, ou Castelo dos Condes, 
e a magnífica Catedral de Saint Bavo, ou St. Baafskathedraal, que exibe 
características arquitetônicas de todas as fases do estilo gótico. No 
interior da Catedral se encontra uma das obras-primas da Bélgica e 
uma das mais importantes e mais siginificativas obras de Arte de toda 
Europa: “ A Adoração do Cordeiro Místico “. Este quadro, de Jan Van Eyck 
de 1432, tem as dimensões da porta de um celeiro e é uma das pinturas 
mais cobiçados do mundo. Também passaremos pela rua Graslei, que 
margeia o rio Leie, onde poderemos admirar os mais belos edifícios 
históricos da cidade. Terminada a visita, continuaremos nossa viagem 
com destino a Bruxelas, capital da Bélgica, sede da Comissão Europeia 
e do Conselho Europeu além de ser a responsável por 75% do trabalho 
do Parlamento Europeu. Assim que chegarmos em Bruxelas iniciaremos 
o nosso tour panorâmico conhecendo o principal símbolo da cidade, o 
“Manneken Pis”, uma estátua minúscula de um menino fazendo xixi; o 
“Atomium”, construção que representa uma molécula de ferro ampliada 
bilhões de vezes e a “Grand Place”, uma das mais deslumbrantes e belas 
praças da Europa, cujas construções ao redor, tais como a Maison du Roi 

Bruges - Bélgica
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e o Hotel de Ville (Prefeitura), se destacam pela decoração rebuscada 
das suas fachadas. Acomodação no hotel em Bruxelas e noite livre para 
conhecermos a vida noturna agitada da cidade.

7° DIA - BRUXELAS / PARIS 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Paris, a mágica 
“Cidade Luz “ e capital da França, onde chegaremos no início da tarde. 
Resto do dia livre. 

8° DIA – PARIS
Após o café da manhã BUFÊ no hotel, saída para tour panorâmico de 
meio-dia pela cidade, passando pelo Arco de Triunfo, pela Avenida de 
Champs-Élysées, pela Torre Eiffel, pelo Hotel de Ville (a Prefeitura de 
Paris), pelo Rio Sena, pela Catedral de Notre Dame, pelos Jardins de 
Luxemburgo, pela Ponte Neuf, pelo Túnel da Ponte de l ‘Alma, pelos 
bairros de Montparnasse, Marais, Bastille e St. Germaindes- Prés e pelos 
Museus D’Orsay e Louvre. A tarde será livre para continuar conhecendo 
a cidade considerada a que turistas recebe no mundo. 

9° DIA - PARIS 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Dia livre para continuar se encantando 
com essa maravilhosa cidade. Sugerimos um Tour OPCIONAL guiado 
ao Museu do Louvre, ao Palácio de Versailles ou ao Parque Euro Disney. 

10° DIA - PARIS / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Paris INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Grand Place em Bruxelas - Bélgica
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis primeira e primeira 
superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ. 

• Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol;

• Passeio de barco INCLUSO de Volendam até Marken na Holanda; 
• Passeio de barco com ingresso INCLUSO de aproximadamente 30 
minutos pelos canais que cortam a cidade antiga de Bruges na Bélgica.

• 02 refeições INCLUSAS: 01 almoço em Volendam no Restaurante 
Spaander ou similar e 01 jantar em restaunte típico de Amsterdam. 

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
HOLANDA,	BÉLGICA	E	FRANÇA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT
Amsterdam		 Marriott	 	 PS
	 	 NH	City	Centre	 P
  Radisson Blu City
  Center  P
Bruges  Grand Caselbergh PS
  Oud Huis Peelaert  P
Bruxelas  Radisson Blu Royal P
  Sheraton Brussels P
Paris  Catalogne Paris Gare
  Montparnasse P
  Pullman Montparnasse PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Premium; 
• Bilhete aéreo do Brasil até Amsterdam e 
de Paris até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluso; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Amsterdam
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 15 e 22
Julho: 06 e 20 
Agosto: 03, 24 e 31
Setembro: 07 e 14
Outubro: 12

1° DIA - BRASIL / PARIS (FRANÇA) 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Paris. 

2° DIA - PARIS 
Chegada no aeroporto de Paris, a capital da França. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Paris até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
hotel. Noite livre 

3° DIA - PARIS 
Após o café da manhã BUFÊ, saída para um tour panorâmico de meio 
dia pela cidade, passando pelo Arco de Triunfo, pela Avenida de 
Champs- Élysées, pela Torre Eiffel, pelo Hotel de Ville (a prefeitura de 
Paris), pelo Rio Sena, pela Catedral de Notre Dame, pelos Jardins de 
Luxemburgo, pela Ponte Neuf, pelo Túnel da Ponte de l ‘Alma, pelos 

bairros de Montparnasse, Marais, Bastille e St. Germain-des-Prés e pelos 
Museus D’Orsay e Louvre. A tarde será livre para continuar conhecendo 
essa cidade que é considerada a que mais turistas recebe no mundo. 
Noite livre. 

4° DIA - PARIS 
Café da manhã BUFÊ. Dia livre para continuar se encantando com essa 
maravilhosa cidade. Sugerimos um Tour OPCIONAL guiado ao Museu 
do Louvre, ao Palácio de Versailles ou ao Parque Euro Disney. Noite livre. 

5° DIA - PARIS / EPERNAY / DIJON 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Epernay, onde visitaremos 
a famosa cave do champagne Moet & Chandon, com degustação 
no final da visita (ENTRADA E DEGUSTAÇÃO INCLUSAS). Caso a Cave 
Moet & Chandon não esteja disponível, a visita será à Cave Vranken 

Paris - 3 noites | Dijon - 2 noites | Lyon - 2 noites | Aix-En-Provence - 1 noite | Nice - 4 noites

Pôr do sol em Nice - França
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Pommery. Finalizada a visita continuaremos com destino a Dijon, a 
capital da Borgonha. Chegada e acomodação no hotel. Noite livre. 

6° DIA - DIJON 
Café da manhã BUFÊ. Hoje de manhã, faremos uma visita panorâmica 
pela cidade de Dijon, uma das mais importantes cidades da França. 
Dijon é a capital da Borgonha, a terra da mostarda, famosa pelo seu 
esplendor arquitetônico, herança dos Duques de Borgonha que 
fizeram desta província uma das maiores potências culturais da 
Europa Renascentista. No nosso citytour panorâmico conheceremos o 
Palais des Ducs, a bela Igreja de Saint Michel, a típica rua Verrerie e a 
Place d´Arcy. A tarde será livre para continuar conhecendo o centro 
histórico de Dijon e apreciar a culinária regional com pratos típicos a 
base de mostarda de Dijon. Noite livre.

7° DIA - DIJON / CÔTE D’OR / BEAUNE/ LYON 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Lyon a terceira maior 
cidade da França. No caminho conheceremos a Côte D´Or a mais 
famosa rota dos vinhos da Europa, que tem este nome por causa 
da cor dourada avermelhada do solo da região. Em continuação, 
conheceremos a cidade de Beaune, uma das mais charmosas cidades 
da França com o seu mercado à moda da Idade Média e o famoso 
Hotel-Diêu, uma antiga hospedaria e jóia da arquitetura medieval com 
suas telhas vitrificadas multicoloridas, incluindo uma degustação de 
vinhos em uma cave da região (DEGUSTAÇÃO INCLUSA). Finalizada a 
visita a Beaune continuaremos a nossa viagem com destino a Lyon. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

8° DIA - LYON 
Café da manhã BUFÊ. Após o café da manhã faremos uma visita 
panorâmica por Lyon que já foi a capital dos legendários gauleses e 

hoje abriga o maior patrimônio Renascentista do mundo, depois de 
Veneza e Florença. No nosso citytour panorâmico conheceremos a 
charmosa Vieux Lyon, às margens do Rio Saône, a catedral medieval 
de St. Jean, com seu relógio astronômico, a curiosa Basílica de Notre 
- Dame de Fourvière, a esplêndida Place da La Comèdie, a Rue de la 
République e a Place du Terreaux, com a moderna ópera de Lyon. A 
tarde será livre para explorar mais um pouco essa bela cidade.
Noite livre. 

9° DIA - LYON / AVIGNON / ARLES / AIX-EN-PROVENCE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje continuaremos a nossa viagem com 
destino a Aix-em-Provence, a “Cidade das Mil Fontes” que já foi 
capital da Provence e cuja charmosa arquitetura e luminosa atmosfera 
foram traduzidas nos quadros de Cèzanne, seu filho mais ilustre. No 
caminho conheceremos Avignon, conhecida como o “Vaticano 
Francés“, já que foi o centro do mundo católico romano no século 
XIV, onde viveram nove Papas. Visita ao Palais des Papes (INGRESSO 
INCLUSO), considerado o maior Palácio Gótico da Europa e um misto 
de palácio, igreja e fortaleza, reconhecido como o mais importante 
monumento do Sul da França. A seguir chegaremos a Arles, cidade 
onde os estilos provençal e romano coabitam harmoniosamente. Esta 
cidade é classificada como de Arte e História, e seus monumentos 
estão inscritos no patrimônio mundial da humanidade pela Unesco 
desde 1981. Na visita panorâmica passaremos pelo Anfiteatro Romano 
no estilo do Coliseu, o Teatro Antigo e a Praça da Prefeitura (Hotel de 
Ville). Finalizada a visita continuaremos com destino a Aix-en-Provence. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

10° DIA - AIX-EN-PROVENCE / ST. TROPEZ / NICE 
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio 
dia pela cidade universitária de Aix-en-Provence, famosa por ter suas 

Provence
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paisagens retratadas por Cézanne. Visitaremos o Mercado Provençal, 
a Catedral de São Salvador com seu Batistério e conheceremos suas 
diversas fontes na avenida principal “ Cour Mirabeau “, que divide o 
bairro medieval do bairro do século XVII. À tarde, continuaremos a 
nossa viagem com destino a Nice, a capital da charmosa Côte D´Azur 
reconhecido como um dos maiores balneários do Mediterrâneo. No 
caminho faremos uma breve visita a St. Tropez, antigo vilarejo de 
pescadores que foi destacado em suas pinturas por Signac e Matisse, 
e que ficou famosa graças a atriz francesa Brigitte Bardot. Finalizada a 
visita, continuação com destino a Nice. Chegada em Nice e citytour 
panorâmico passando pela sua avenida mais famosa: a Promenade des 
Anglais, com mais de cinco quilômetros de extensão ao longo do litoral 
margeando o mar Mediterrâneo. Conheceremos a Cidade Velha e a 
área de Cimiez com destaque para o Museu Chagall e o Museu Matisse. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

11° DIA - NICE / CÔTE D’AZUR / CANNES / ANTIBES / CAP 
D´ANTIBES/ NICE 
Café da manhã BUFÊ. O dia hoje está reservado para conhecermos e 
descobrirmos o melhor da badalada Riviera Francesa: a Côte D` Azur, 
a Costa do Mediterrâneo que ficou famosa no mundo inteiro pelos 
filmes, romances, histórias de Príncipes e Princesas e pelas notícias das 
estrelas de cinema e dos milionários que a cada ano passam suas férias 
aqui no verão europeu. Conheceremos Cannes, a capital do cinema 
e do jetset europeu, com as suas praias de areia fina e a badalada 
Croisette, o calçadão à beira-mar ladeado por palácios e palmeiras. 
Regressando a Nice passaremos por Antibes e Cap D`Antibes, antigas 
aldeias de pescadores que se tornaram símbolo máximo do luxo da 
Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante parte 
da sua vida. Noite livre. 

12° DIA - NICE / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / NICE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje visitaremos Grasse que, desde o século 
XVI, é a capital mundial dos perfumes que, por aqui, nascem de 
uma “alquimia”única das flores, das ervas e do sol da Provence. A 
seguir visitaremos St. Paul-de-Vence, cidadezinha de conto de fadas. 
Passearemos pelas suas pequenas ruas entrelaçadas, admirando suas 
casinhas floridas e descobriremos assim porque esta é a segunda 
cidade mais visitada da França. No final da visita regressaremos a Nice. 
Noite livre. 

13° DIA - NICE / MÔNACO / NICE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje viveremos um dia de Reis, conheceremos 
o Principado de Mônaco, um estado soberano com apenas dois 
quilômetros quadrados, governado pela dinastia dos Grimaldi, a 
mais antiga monarquia ainda no poder no mundo. Na nossa visita 
panorâmica conheceremos: o Jardim Tropical, a Igreja de Santa Devota, 
o Porto, o Palácio Real, o mais famoso Cassino do mundo, e o Circuito 
de rua de Mônaco, cenário da mais famosa, charmosa e tradicional 
prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Terminado o citytour 
retornaremos a Nice. Noite livre. 

14° DIA - NICE / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Nice INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Champs-Elysees à noite - Paris
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol; 

• Visita a cave Moet & Chandon em Epernay com degustação INCLUSA. 
Caso a Cave Moet & Chandon não esteja disponível, a visita será à 
Cave Vranken Pommery; 

• Degustação de vinhos em cave tradicional em Beaune; 
• Ingresso INCLUSO no Palais des Papes em Avignon.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA,
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
GLAMOUROSA	FRANÇA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, primeira superior e luxo, 
passeios, ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que 
torna a experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT

Paris  Catalogne Paris Gare
  Montparnasse P 
  Pullman Montparnasse PS 
Dijon  Grand Hotel De
	 	 La	Cloche	(Ex	Sofitel
  Dijon La Cloche) PS 
  Océania Le Jura P
  Philippe Le Bom P
Lyon	 	 Sofitel	Lyon	Bellecour	 L
  Radisson    Blu Lyon P
Aix-en-Provence Aquabella  P
  Le Pigonnet  P
  Grand Hôtel Roi René
  Aix-en-Provence Centre P
Nice	 	 Holiday	Inn	Nice	 P
  Beau Rivage  P
  Aston La Scala P
	 	 Nice	Riviera		 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Paris	e	de	Nice	
até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;  
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 
ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Lyon, Basílica de Notre Dame de Fourviere
e a Catedral de St. Jean  
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 22 e 29 | Julho: 13 e 27 
Agosto: 10 e 31 | Setembro: 07, 14 e 21
Baixa Temporada 2018 
Outubro: 19

1° DIA - BRASIL / NICE (FRANÇA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Nice. 

2° DIA - NICE 
Chegada no aeroporto de Nice, a capital da Côte d´Azur e o mais 
importante balneário do Mediterrâneo Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Nice até o hotel INCLUSO. Restante do dia livre. NOTA 
IMPORTANTE: O GUIA BRASILEIRO ENCONTRARÁ OS PASSAGEIROS 
NO HOTEL NO INÍCIO DA TARDE DO 3º DIA. 

3° DIA – NICE
Café da manhã BUFÊ Manhã livre. No início da tarde encontro dos 
passageiros com o Guia Brasileiro no hotel para iniciar o citytour 
panorâmico passando pela sua avenida mais famosa: a Promenade 
des Anglais, com mais de cinco quilômetros de extensão ao longo do 

litoral margeando o mar Mediterrâneo. Conheceremos a Cidade Velha 
e a área de Cimiez com destaque para o Museu Chagall e o Museu 
Matisse. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

4° DIA - NICE / CÔTE D’AZUR / CANNES / ANTIBES / CAP 
D´ANTIBES/ NICE 
Café da manhã BUFÊ. O dia hoje está reservado para conhecermos e 
descobrirmos o melhor da badalada Riviera Francesa: a Côte D` Azur, 
a Costa do Mediterrâneo que ficou famosa no mundo inteiro pelos 
filmes, romances, histórias de Príncipes e Princesas e pelas notícias das 
estrelas de cinema e dos milionários que a cada ano passam suas férias 
aqui no verão europeu. Conheceremos Cannes, a capital do cinema 
e do jetset europeu, com as suas praias de areia fina e a badalada 
Croisette, o calçadão à beira-mar ladeado por palácios e palmeiras. 
Regressando a Nice passaremos por Antibes e Cap D`Antibes, antigas 

Nice - 5 noites

Cannes à noite - França

NiceCannes

Antibes

Grasse

Saint-Paul-de-Vence

Mônaco

ENCANTADORA CÔTE D’AZUR
7 dias e 5 noites
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aldeias de pescadores que se tornaram símbolo máximo do luxo da 
Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante parte 
da sua vida. Noite livre.

5° DIA - NICE / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / NICE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje visitaremos Grasse que, desde o século 
XVI, é a capital mundial dos perfumes que, por aqui, nascem de 
uma “alquimia”única das flores, das ervas e do sol da Provence. A 
seguir visitaremos St. Paul-de-Vence, cidadezinha de conto de fadas. 
Passearemos pelas suas pequenas ruas entrelaçadas, admirando suas 
casinhas floridas e descobriremos assim porque esta é a segunda 
cidade mais visitada da França. No final da visita regressaremos a Nice. 
Noite livre. 

6° DIA - NICE / MÔNACO / NICE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje viveremos um dia de Reis, conheceremos 
o Principado de Mônaco, um estado soberano com apenas dois 

quilômetros quadrados, governado pela dinastia dos Grimaldi, a 
mais antiga monarquia ainda no poder no mundo. Na nossa visita 
panorâmica conheceremos: o Jardim Tropical, a Igreja de Santa Devota, 
o Porto, o Palácio Real, o mais famoso Cassino do mundo, e o Circuito 
de rua de Mônaco, cenário da mais famosa, charmosa e tradicional 
prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Terminado o citytour 
retornaremos a Nice. Noite livre.

7° DIA - NICE / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Nice INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, 
é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, 
até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o 
caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Ostras Frescas - Nice
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
INCLUSO café da manhã BUFÊ;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO; 

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA. 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ENCANTADORA	CÔTE	D´AZUR

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Nice	 	 Holiday	Inn	Nice	 P
  Beau Rivage  P
  Aston La Scala P
	 	 Nice	Riviera		 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Nice	e	
de	Nice	até	o	regresso	ao	Brasil;	

• Seguro assistência saúde/
bagagem; 

• Extras de caráter pessoal 
(telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 

• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 

• Excesso de bagagem (franquia de 
uma mala com, no máximo, 20 
kg por pessoa); 

• Qualquer item não mencionado 
como incluído; 

• Qualquer item mencionado 
como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Monte Carlo - Mônaco
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 14 | Julho: 06 e 27
Agosto: 17 | Setembro: 07

1° DIA - BRASIL / ZURIQUE 
Apresentação no aeroporto com destino a Zurique. 

2° DIA - ZURIQUE 
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Zurique até o hotel 
INCLUSO. Noite livre.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. 

3° DIA - ZURIQUE / LUCERNA 
Café da manhã BUFÊ e saída para uma visita panorâmica de meio 
dia por Zurique conhecendo os seus principais monumentos com 
destaque para a sede da FIFA. Passearemos pela Rua Höhenstrasse, a 
qual tem vista para os Alpes e para o lago Zörichsee. Conheceremos 
também o bairro de Zürich West, uma espécie de Soho da Suíça. Este 
bairro é considerado uma das mudanças urbanas mais dinâmicas em 
toda a Suíça com suas lojas, galerias de arte, bares e restaurantes em 
antigas construções de tijolos e velhas estruturas de ferro reformadas. 
Finalizada a visita continuaremos a nossa viagem com destino a Lucerna, 
que é considerada a Suíça dentro da Suíça. A seguir continuaremos 
nossa viagem, visitando, antes de chegar em Lucerna, o centro da 
Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde receberemos 

de presente um típico canivete suíço. Além de seu belíssimo centro 
histórico, Lucerna é circundada por 3 das mais famosas montanhas do 
país, Mount Pilatus, Mount Rigi e Mount Titlis. Chegada em Lucerna e 
um breve cruzeiro. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

4° DIA - LUCERNA 
Após o café da manhã BUFÊ saída para visita panorâmica caminhando 
por esta cidade que é famosa pela deslumbrante paisagem do Lago 
Lucerna. Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela Câmara 
Municipal com seu prédio Renascentista; a Ponte Chapel considerada a 
ponte coberta de madeira mais antiga da Europa; a Catedral Real, e as 
coloridas ruas de pedestres de Lucerna. O restante do dia será livre para 
continuar descobrindo a magia de Lucerna pelas sua bela arquitetura 
e animação dos artistas e músicos de rua. À noite sugerimos um Jantar 
opcional com Show (NÃO INCLUSO) no restaurante típico Stadkeller 
com excelente comida e uma atmosfera única desfrutando de um 
show folclórico em uma combinação de boa comida, música e diversão 
inesquecível.

5° DIA - LUCERNA / ENGELBERG (MONTE TITLIS) / BONDINHO 
ROTAIR / GRINDELWALD 
Café da manhã BUFÊ, pela manhã, visita ao Monte Titlis, com 3.020 

Zurique - 1 noite | Lucerna - 2 noites | Grindelwald - 2 noites | Zermatt - 2 noites | St. Moritz - 1 noite | Milão - 3 noites

Região de Zermatt - Suíça

Stresa

APAIXONANTE SUÍÇA
13 dias e 11 noites

9190



metros de altitude, que abriga geleiras milenares, localizado na cidade 
de Engelberg. O ponto alto é o “Rotair”, um espetacular bondinho que 
gira 360° que nos levará ao topo do Monte Titlis, onde teremos uma 
maravilhosa vista panorâmica de toda a região. No topo, poderemos visitar 
a fantástica gruta de gelo e seu glacial. Saída em direção à mundialmente 
famosa estação de inverno de Interlaken e continuação para a bela vila de 
Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel. Noite livre. 

6° DIA - GRINDELWALD / MONTE JUNGFRAU / JUNGFRAUJOCH / 
GRINDELWALD 
Após café da manhã BUFÊ, saída em direção ao Monte Jungfrau aonde 
subiremos de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da 
Europa, com seu museu de gelo para admirar a neve no cume das 
montanhas, mesmo durante o verão europeu. No final da visita, retorno 
a Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel. Noite livre. 

7° DIA - GRINDELWALD / ZERMATT 
Café da manhã BUFÊ, saída com destino a Zermatt, localizada na base 
do Matterhorn, a montanha das montanhas, e que faz de Zermatt o 
principal destino de montanha da Suíça, local que atrai esquiadores 
no inverno e alpinistas no verão. Esta belíssima e pitoresca vila ainda 
preserva muito do seu charme original, onde o tráfego de veículos 
motorizados não é permitido. Carros elétricos trafegam no verão e os 
trenós no inverno. Faremos um trajeto de trem entre Visp e Zermatt 
com duração aproximada de 20 a 30 minutos. Chegada e acomodação 
no hotel. Jantar INCLUSO. 

8° DIA - ZERMATT / GORNEGRATT / ZERMATT 
Após o café da manhã BUFÊ faremos um magnífico passeio de trem 
subindo o Gornergrat a 3.135 metros de altitude. Apreciaremos a vista 
mais fabulosa do Matterhorn, o mais famoso cartão postal suíço, além 
de poder apreciar as grandes e belíssimas geleiras que ocupam esta 
parte dos Alpes. Retorno a Zermatt. À noite, uma boa pedida é degustar 
o popular fondue de queijo ou um raclete, pratos típicos suíços, em um 
dos aconchegantes restaurantes locais. Noite livre. 

9° DIA - ZERMATT / TREM EXPRESSO GLACIAL / ST. MORITZ 
Café da manhã BUFÊ. Saída para embarque no Glacier Express, um trem 
panorâmico que faz uma fantástica jornada pelos Alpes, passando por 
291 pontes, 91 túneis e dezenas de lindos vilarejos com destino a St. 
Moritz. Chegada a mais badalada estação de esqui do planeta, ideal 
para quem quer ver e ser visto. Acomodação no hotel. Restante do 
tempo livre. À noite sugerimos um Jantar OPCIONAL (NÃO INCLUSO) 

nas montanhas Muottas Muragl. Para muitos, não há vista mais 
espectacular do vale de Engadin do que a vista destas montanhas, por 
muito tempo uma fonte de inspiração para poetas, escritores e artistas. 
A maneira mais memorável e inesquecível é apreciar o pôr do sol 
seguido de um jantar de montanha no restaurante panorâmico. 

10° DIA - ST MORITZ / LUGANO / MILÃO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para uma fascinante viagem pelo coração 
dos Alpes com seus típicos povoados e campos verdes. Chegada à 
encantadora Lugano, na parte mais italiana do país. Visita panorâmica 
e continuação para a sofisticada Milão, capital italiana da moda. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

11° DIA - MILÃO 
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio dia 
de visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio 
Emanuelle, Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o 
famoso Quadrilátero da moda e fazer algumas comprinhas. 

12° DIA - MILÃO / STRESA (LAGO MAGGIORE) / MILÃO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para conhecer um dos mais belos lagos 
italianos e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de 
barco pelo lago, conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A 
Ilha Mãe, a maior das três, Ilha Bella, com visita ao Palácio da Família 
Borromeu, riquíssima dinastia de banqueiros, políticos e papas na 
Idade Média e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já foi palco 
de alguns capítulos do famoso romance “Addio alle Armi” de Ernest 
Hemingway que ele escreveu quando era hóspede no Grand Hotel Des 
Iles Borromees. Após o almoço (NÃO INCLUÍDO), retornaremos a Milão. 
Noite livre. 

13° DIA - MILÃO / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Milão INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Canton de Grisons - Suíça

9190



• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• No caminho entre Zurique e Lucerna visita INCLUSA ao centro da 
Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde receberemos de 
presente um típico canivete suíço; 

• Incrível passeio no bondinho “Rotair” com destino ao topo do Monte Titlis 
INCLUSO; 

• Maravilhoso passeio de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais 
alta da Europa INCLUSO; 

• Fantástico passeio de trem a Gornegratt INCLUSO.

• 01 Refeição INCLUSA: 01 jantar em Zermatt. 

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• O sensacional trem Expresso Glacial entre Zermatt e St. Moritz INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO. 

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
APAIXONANTE	SUÍÇA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT
Zurique  Central Plaza P
  Glockenhof  P 
Lucerna  The Hotel  P
  Palace  P
  Astoria  P
  Schweizerhof Luzern P
Grindelwald		 Romantik	Schweizerhof	 P
Zermatt	 	 Kreuz	&	Post	 P
  Pollux  P
  Ambassador P
St. Moritz  Crystal  P
  Kempinsky  Gran Hotel
  des Bains St. Moritz PS
Milão  Sheraton Four Points P
  Starhotel Ritz Milano PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Zurique e de 
Milão até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Vista áerea de Milão - Itália
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 14 | Julho: 06 e 27
Agosto: 17 | Setembro: 07

1° DIA - BRASIL / ZURIQUE 
Apresentação no aeroporto com destino a Zurique. 

2° DIA - ZURIQUE 
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Zurique até o hotel 
INCLUSO. Noite livre.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
hotel. 

3° DIA - ZURIQUE / LUCERNA 
Café da manhã BUFÊ e saída para uma visita panorâmica de meio 
dia por Zurique conhecendo os seus principais monumentos com 
destaque para a sede da FIFA. Passearemos pela Rua Höhenstrasse, a 

qual tem vista para os Alpes e para o lago Zörichsee. Conheceremos 
também o bairro de Zürich West, uma espécie de Soho da Suíça. Este 
bairro é considerado uma das mudanças urbanas mais dinâmicas em 
toda a Suíça com suas lojas, galerias de arte, bares e restaurantes em 
antigas construções de tijolos e velhas estruturas de ferro reformadas. 
Finalizada a visita continuaremos a nossa viagem com destino a Lucerna, 
que é considerada a Suíça dentro da Suíça. A seguir continuaremos 
nossa viagem, visitando, antes de chegar em Lucerna, o centro da 
Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde receberemos 
de presente um típico canivete suíço. Além de seu belíssimo centro 
histórico, Lucerna é circundada por 3 das mais famosas montanhas do 
país, Mount Pilatus, Mount Rigi e Mount Titlis. Chegada em Lucerna 
e um breve cruzeiro. Hospedagem. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre. 

Zurique - 1 noite | Lucerna - 2 noites | Grindelwald - 2 noites | Zermatt - 2 noites | St. Moritz - 1 noite
Milão - 3 noites | Santa Margherita Ligure - 3 noites | Veneza - 2 noites 

Zurique, Suíça

Stresa

SUÍÇA E NORTE DA ITÁLIA
18 dias e 16 noites

9796



4° DIA - LUCERNA 
Após o café da manhã BUFÊ saída para visita panorâmica caminhando 
por esta cidade que é famosa pela deslumbrante paisagem do Lago 
Lucerna. Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela Câmara 
Municipal com seu prédio Renascentista; a Ponte Chapel considerada a 
ponte coberta de madeira mais antiga da Europa; a Catedral Real, e as 
coloridas ruas de pedestres de Lucerna. O restante do dia será livre para 
continuar descobrindo a magia de Lucerna pela sua bela arquitetura e 
animação dos artistas e músicos de rua. À noite sugerimos um Jantar 
opcional com Show (NÃO INCLUSO) no restaurante típico Stadkeller 
com excelente comida e uma atmosfera única desfrutando de um 
show folclórico em uma combinação de boa comida, música e diversão 
inesquecível.

5° DIA - LUCERNA / ENGELBERG (MONTE TITLIS) / BONDINHO 
ROTAIR / GRINDELWALD 
Café da manhã BUFÊ, pela manhã, visita ao Monte Titlis, com 3.020 
metros de altitude, que abriga geleiras milenares, localizado na cidade 
de Engelberg. O ponto alto é o “Rotair”, um espetacular bondinho que 
gira 360° que nos levará ao topo do Monte Titlis, onde teremos uma 
maravilhosa vista panorâmica de toda a região. No topo, poderemos 
visitar a fantástica gruta de gelo e seu glacial. Saída em direção à 
mundialmente famosa estação de inverno de Interlaken e continuação 
para a bela vila de Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel. Noite 
livre. 

6° DIA - GRINDELWALD / MONTE JUNGFRAU / JUNGFRAUJOCH / 
GRINDELWALD 
Após café da manhã BUFÊ, saída em direção ao Monte Jungfrau aonde 
subiremos de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da 
Europa, com seu museu de gelo para admirar a neve no cume das 
montanhas, mesmo durante o verão europeu. No final da visita, retorno 
a Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel. Noite livre. 

7° DIA - GRINDELWALD / ZERMATT 
Café da manhã BUFÊ, saída com destino a Zermatt, localizada na base 
do Matterhorn, a montanha das montanhas, e que faz de Zermatt o 
principal destino de montanha da Suíça, local que atrai esquiadores 
no inverno e alpinistas no verão. Esta belíssima e pitoresca vila ainda 
preserva muito do seu charme original, onde o tráfego de veículos 
motorizados não é permitido. Carros elétricos trafegam no verão e os 
trenós no inverno. Faremos um trajeto de trem entre Visp e Zermatt 
com duração aproximada de 20 a 30 minutos. Chegada e acomodação 
no hotel. Jantar INCLUSO. 

8° DIA - ZERMATT / GORNEGRATT / ZERMATT 
Após o café da manhã BUFÊ faremos um magnífico passeio de trem 
subindo o Gornergrat a 3.135 metros de altitude. Apreciaremos a vista 
mais fabulosa do Matterhorn, o mais famoso cartão postal suíço, além 
de poder apreciar as grandes e belíssimas geleiras que ocupam esta 
parte dos Alpes. Retorno a Zermatt. À noite, uma boa pedida é degustar 
o popular fondue de queijo ou um raclete, pratos típicos suíços, em um 
dos aconchegantes restaurantes locais. Noite livre. 

9° DIA - ZERMATT / TREM EXPRESSO GLACIAL / ST. MORITZ 
Café da manhã BUFÊ. Saída para embarque no Glacier Express, um trem 
panorâmico que faz uma fantástica jornada pelos Alpes, passando por 
291 pontes, 91 túneis e dezenas de lindos vilarejos com destino a St. 
Moritz. Chegada a mais badalada estação de esqui do planeta, ideal 
para quem quer ver e ser visto. Acomodação no hotel. Restante do 
tempo livre. A noite sugerimos um Jantar OPCIONAL (NÃO INCLUSO) 
nas montanhas Muottas Muragl. Para muitos, não há vista mais 
espectacular do vale de Engadin do que a vista destas montanhas, por 
muito tempo uma fonte de inspiração para poetas, escritores e artistas. 
A maneira mais memorável e inesquecível é apreciar o pôr do sol 
seguido de um jantar de montanha no restaurante panorâmico. 

10° DIA - ST. MORITZ / LUGANO / MILÃO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para uma fascinante viagem pelo coração 
dos Alpes com seus típicos povoados e campos verdes. Chegada à 
encantadora Lugano, na parte mais italiana do país. Visita panorâmica 
e continuação para a sofisticada Milão, capital italiana da moda. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

11° DIA - MILÃO 
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio dia 
de visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio 
Emanuelle, Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o 
famoso Quadrilátero da moda e fazer algumas comprinhas. 

12° DIA - MILÃO / STRESA (LAGO MAGGIORE) / MILÃO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para conhecer um dos mais belos lagos 
italianos e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de 
barco pelo lago, conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A 
Ilha Mãe, a maior das três, Ilha Bella, com visita ao Palácio da Família 
Borromeu, riquíssima dinastia de banqueiros, políticos e papas na 
Idade Média e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já foi palco 
de alguns capítulos do famoso romance “Addio alle Armi” de Ernest 
Hemingway que ele escreveu quando era hóspede no Grand Hotel Des 
Iles Borromees. Após o almoço (NÃO INCLUÍDO), retornaremos a Milão. 
Noite livre. 

13° DIA - MILÃO / GENOVA / SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino à encantadora Região da 
Ligúria. Visitaremos Genova. Durante o city tour panorâmico nesta bela 
cidade portuária, conheceremos o seu centro histórico, a Catedral de 
San Lorenzo, o Palazzo Ducal, o monumento a Cristovão Colombo, 
célebre descobridor genovês, e a área do Porto. Seguiremos então, 
para Santa Margherita Ligure, famoso e elegante centro turístico, 
e balneário da Riviera Ligure de Levante, conhecida como “A Pérola 
do Tigullio” onde faremos um tour panorâmico de reconhecimento. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

14° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / LEVANTO / CINQUETERRE / 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ. Seguindo curto trajeto pela Riviera do Sol 
Nascente, chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um dia 
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dedicado a viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos um 
“vaporetto” 92 93 (não privativo) que nos permitirá conhecer as vilas 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, que formam 
as Cinco Terras. Visitaremos também Portovenere, belíssima cidade 
medieval, que guarda as históricas igrejas de São Pedro e São Lorenzo. 
No final da tarde, embarcaremos no nosso ônibus que nos levará de 
volta ao hotel. Noite livre. 

15° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE  / RAPALLO / PORTOFINO / 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo onde 
embarcaremos num “vaporetto” com destino a Portofino, a mais bela 
localidade da região do Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas 
casinhas de cores vivas. Percorreremos o promontório que conduz 
à igreja de San Giorgio. Retorno a Santa Margherita Ligure e depois 
seguiremos com destino a nosso hotel. Restante do dia e noite livres. 

16° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / MARANELLO / BOLOGNA / VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Deixaremos na recordação a exuberante 
beleza natural da Ligúria e entraremos na região da Emilia Romagna, 
conhecida pela sua nobreza e irresistível cozinha, chegando à cidade 
de Maranello para visitar a Galleria Ferrari (com INGRESSO INCLUSO) 
onde conheceremos a história da famosa “scuderia” italiana, com os 
seus antigos carros de Fórmula 1 e os carros esportivos que hoje são 
a admiração em todo o mundo. Almoço em Maranello INCLUSO no 
Restaurante Cavallino, frequentado pela equipe da Ferrari. Finalizado 
o almoço, continuaremos a nossa viagem passando por Bologna, 
capital da Emilia Romagna, e parada obrigatória entre o Norte e o Sul 
da Península Itálica. Bologna foi o grande centro Etrusco e Gálico no 
período medieval, e também colônia e município romano de grande 

importância na região. No seu sugestivo centro histórico, elevam-se 
antigos palácios e igrejas ricas em obras de arte que testemunham a 
importância cultural que Bologna conquistou ao longo dos séculos. 
Destaque para a famosa Piazza Maggiore, La Fonte Di Netuno 
construída por Giambologna, Palazzo del Podesta e o Palazzo Re Enzo, 
conhecido como Palácio Novo. Prosseguindo a viagem, chegaremos à 
Veneza, capital da Região de Veneto. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre. 

17° DIA - VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades 
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 
aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao 
estilo veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de 
gôndola. Tarde e noite livres. 

18° DIA - VENEZA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Veneza INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Veneza - Itália
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ. 

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• No caminho entre Zurique e Lucerna visita INCLUSA ao centro da Victorinox, a 
famosa fábrica de canivetes suíços onde receberemos de presente um típico 
canivete suíço; 

• Incrível passeio no bondinho “Rotair” com destino ao topo do Monte Titlis 
INCLUSO; 

• Maravilhoso passeio de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta 
da Europa INCLUSO; 

• Fantástico passeio de trem a Gornegratt INCLUSO; 
• Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello.

• 02 Refeições INCLUSAS: 01 jantar em Zermatt e 01 almoço INCLUSO no 
Restaurante Cavallino em Maranello (Exceto no mês de agosto em que o 
Restaurante poderá estar fechado).

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• O sensacional trem Expresso Glacial entre Zermatt e St. Moritz INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
SUÍÇA	E	NORTE	DA	ITÁLIA

CIDADE  HOTEL  CAT
Zurique  Central Plaza P
  Glockenhof  P
Lucerna  The Hotel  P
  Palace  P
  Astoria  P
  Schweizerhof Luzern P
Grindelwald		 Romantik	Schweizerhof	 P
Zermatt	 	 Kreuz	&	Post	 P
  Pollux  P
  Ambassador P
St. Moritz  Crystal  P
  Kempinsky  Gran Hotel
  Des Bains St. Moritz PS
Milão  Sheraton Four Points P
  Starhotel Ritz Milano PS
St. Margherita Ligure  Lido Palace  P
  Best Western Regina
  Elena  P
  Best Western
  Excelsior Rapallo PS
Veneza	 	 Santa	Marina	 P
	 	 Mônaco	&	Grand
  Canale  P
	 	 All´Angelo	 	 P
  Starhotel Splendid
	 	 Venice	 	 PS
	 	 Kette	 	 P
	 	 Cavalletto	e	Doge
  Orseolo  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Zurique e de 
Veneza	até	o	regresso	ao	Brasil;	
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 
ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

 O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

Basílica de Sta. Margarida de Antiochia,
Santa Margarita Ligure - Itália
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 22 | Julho: 14, 21 e 28
Agosto: 04, 18 e 25 | Setembro: 07, 15 e 29

1° DIA - BRASIL / MILÃO 
Apresentação no aeroporto com destino a Milão. 

2° DIA - MILÃO 
Chegada a Milão, capital italiana da moda. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Milão até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. Noite livre. 

3° DIA - MILÃO 
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio dia 
de visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio 
Emanuelle, Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o 
famoso Quadrilátero da moda e fazer algumas comprinhas. 

4° DIA - MILÃO / STRESA (LAGO MAGGIORE) / MILÃO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para conhecer um dos mais belos lagos 
italianos e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de barco 
pelo lago, conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, 
a maior das três, Ilha Bella, com visita ao Palácio da Família Borromeu, 
riquíssima dinastia de banqueiros, políticos e papas na Idade Média e a 
Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já foi palco de alguns capítulos 

do famoso romance “Addio alle Armi” de Ernest Hemingway que ele 
escreveu quando era hóspede no Grand Hotel Des Iles Borromees. Após 
o almoço (NÃO INCLUÍDO), retornaremos a Milão. Noite livre. 

5° DIA - MILÃO / GENOVA / SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino à encantadora Região da 
Ligúria. Visitaremos Genova. Durante o city tour panorâmico nesta bela 
cidade portuária, conheceremos o seu centro histórico, a Catedral de San 
Lorenzo, o Palazzo Ducal, o monumento a Cristovão Colombo, célebre 
descobridor genovês, e a área do Porto. Seguiremos então, para Santa 
Margherita Ligure, famoso e elegante centro turístico, e balneário da 
Riviera Ligure de Levante, conhecida como “A Pérola do Tigullio” onde 
faremos um tour panorâmico de reconhecimento. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.

6° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / LEVANTO / CINQUETERRE / 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ. Seguindo curto trajeto pela Riviera do Sol 
Nascente, chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um dia 
dedicado a viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos 
um “vaporetto” (não privativo) que nos permitirá conhecer as vilas 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, que formam 

Milão - 3 noites | Santa Margherita Ligure - 3 noites | Veneza - 2 noites | Florença - 2 noites | Assis - 1 noite | Roma - 2 noites | Sorrento - 3 noites

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 12

Cinque Terre, Itália

Nápoles

BELÍSSIMA ITÁLIA
18 dias e 16 noites
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as Cinco Terras. Visitaremos também Portovenere, belíssima cidade 
medieval, que guarda as históricas igrejas de São Pedro e São Lorenzo. 
No final da tarde, embarcaremos no nosso ônibus que nos levará de 
volta ao hotel. Noite livre. 

7° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / RAPALLO / PORTOFINO / 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo onde 
embarcaremos num “vaporetto” com destino a Portofino, a mais bela 
localidade da região do Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas casinhas 
de cores vivas. Percorreremos o promontório que conduz à igreja de San 
Giorgio. Retorno a Santa Margherita Ligure e depois seguiremos com 
destino a nosso hotel. Restante do dia e noite livres. 

8° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / MARANELLO / BOLOGNA / 
VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Deixaremos na recordação a exuberante 
beleza natural da Ligúria e entraremos na região da Emilia Romagna, 
conhecida pela sua nobreza e irresistível cozinha, chegando à cidade 
de Maranello para visitar a Galleria Ferrari (com INGRESSO INCLUSO) 
onde conheceremos a história da famosa “scuderia” italiana, com os 
seus antigos carros de Fórmula 1 e os carros esportivos que hoje são 
a admiração em todo o mundo. Almoço em Maranello INCLUSO no 
Restaurante Cavallino, frequentado pela equipe da Ferrari. Finalizado o 
almoço, continuaremos a nossa viagem passando por Bologna, capital 
da Emilia Romagna, e parada obrigatória entre o Norte e o Sul da 
Península Itálica. Bologna foi o grande centro Etrusco e Gálico no período 
medieval, e também colônia e município romano de grande importância 
na região. No seu sugestivo centro histórico, elevam-se antigos palácios 
e igrejas ricas em obras de arte que testemunham a importância cultural 
que Bologna conquistou ao longo dos séculos. Destaque para a famosa 
Piazza Maggiore, La Fonte Di Netuno construída por Giambologna, 
Palazzo del Podesta e o Palazzo Re Enzo, conhecido como Palácio Novo. 
Prosseguindo a viagem, chegaremos à Veneza, capital da Região de 
Veneto. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

9° DIA - VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades 
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos 
a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu aberto, 
o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo 
veneziano, deixese levar pelo romantismo num passeio de gôndola. 
Tarde e noite livres. 

10° DIA - VENEZA / PISA / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela 
sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos Milagres, com 
o Duomo, o Batistério e o Campo Santo, com trenzinho para visitar a 
área histórica de Pisa INCLUSO. Percorrendo a autoestrada del Sole, 
chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico a pé descobrindo a beleza da arte de 
gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos 
a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

11° DIA - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena 
pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada 
pela UNESCO como patrimônio da humanidade. Faremos um citytour 
panorâmico conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo Comunale 
e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita teremos um 
almoço BUFÊ degustação (INCLUSO) de típicos produtos da região 
da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, 
funghi, saladas e outros. Retorno a Florença. Noite livre. 

12° DIA - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 
Campo (onde todos os anos, em junho e agosto), corre-se o famoso Palio 
de Siena, veremos a torre do relógio, o Duomo, a igreja de San Domenico 
e a capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. 
A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa pelo vinho 
Brunello di Montalcino, chegando, conheceremos o seu centro histórico 
com o Palazzo dei Priori, que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À 
tarde, sairemos com destino a região da Umbria. Chegaremos a Assis, 
pequena cidade no coração do monte Subásio, um grande centro de 
peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, sua vida e seus milagres. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

13° DIA - ASSIS / ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco 
e a igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS). Finalizada a visita, 
partiremos em direção ao Sul da península Italiana, com destino a Roma, 
a “Cidade Eterna”, que há mais de 2.700 anos fascina e encanta a todos. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

Detalhe da Igreja Catedral Duomo Basílica de Santa Maria del Fiore, Florença - Itália
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14° DIA - ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces de 
Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de 
Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca com 
suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos o menor 
estado do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua 
imponente Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite livre. 

15° DIA - ROMA / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania 
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade moldada 
sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras muralhas que 
terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no golfo de Nápoles. 
A cidade dá nome à península que, deliciosamente, encanta os visitantes 
atraídos por seus belos panoramas. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre. 

16° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo e de 
mar permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta de 
Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, tomaremos 
o barco de retorno a Sorrento. Noite livre. 

17° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da 

exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul 
da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica 
por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com o 
mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham na 
sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos em Positano e 
almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. Noite livre. 

18° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / ROMA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve citytour 
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no 
centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica 
de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um 
riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro 
São Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a 
igreja de San Francesco e a Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela 
autoestrada Del Sole, para retornar a Roma direto ao aeroporto onde 
embarcaremos de volta ao Brasil.

NOTAS IMPORTANTES: Em algumas saídas deste Tour o Guia Brasileiro 
acompanhará os passageiros até a Sicília, sendo que o percurso de 
Nápoles até o aeroporto de Roma será feito por um Guia local falando 
Português. A chegada no Aeroporto de Roma no último dia neste Tour é 
aproximadamente às 19h, por tanto é importante que, se o passageiro 
está voltando ao Brasil neste dia, o voo de retorno seja reservado em 
horário de partida que tenha uma diferença de pelo menos mais 3 
horas.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello; 
• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e de mar 

o permitam; 
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 02 almoços INCLUSOS: 01 almoço no Restaurante Cavallino em Maranello 
(Exceto no mês de agosto em que o Restaurante poderá estar fechado) e 
01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Trenzinho para visitar a área histórica de Pisa INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
BELISSÍMA	ITÁLIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Milão  Sheraton Four Points P
  Starhotel Ritz Milano PS
Santa Margherita Ligure Lido Palace  P
  Best Western
  Regina Elena P
  Best Western
  Excelsior Rapallo PS
Veneza	 	 Santa	Marina	 P
	 	 Mônaco	&	Grand
  Canale  P
	 	 All´Angelo	 	 P
  Starhotel Splendid
	 	 Venice	 	 PS
	 	 Kette	 	 P	
	 	 Cavalletto	e	Doge
  Orseolo  P
Florença  AC Firenze  P
  Albani  P
  Starhotel Michelangelo P
Assis  Cenacolo Assisi P
	 	 Giotto	 	 P
Roma	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	 P
  Cicerone  P
  The Building P
Sorrento  Art Hotel Grand
  Paradiso  P
	 	 Grand	Hotel	Vesuvio	 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Milão e de 
Roma até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Torre de Pisa - Itália
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 28 | Julho: 20 e 27
Agosto: 03, 10 24 e 31| Setembro: 13 e 21

1° DIA - BRASIL / VENEZA 
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza. 

2° DIA - VENEZA 
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. Traslado SEM ASSISTENTE 
do aeroporto de Veneza até o hotel INCLUSO. Noite livre. NOTA 
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do 
dia no hotel.

3° DIA - VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades 
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 
aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao 
estilo veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de 
gôndola. Tarde e noite livres. 

4° DIA - VENEZA / PISA / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela 
sua torre inclinada. Além da Torre, visitaremos a Praça dos Milagres, 
com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo, com trenzinho para visitar 

a área histórica de Pisa INCLUSO. Percorrendo a autoestrada del Sole, 
chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico a pé descobrindo a beleza da arte de 
gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos 
a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

5° DIA - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena 
pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada 
pela UNESCO como patrimônio da humanidade. Faremos um citytour 
panorâmico conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo 
Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita 
teremos um almoço BUFÊ degustação (INCLUSO) de típicos produtos 
da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, 
queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença. Noite livre.

6° DIA - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 

Veneza - 2 noites | Florença - 2 noites | Assis - 1  noite | Roma - 2 noites | Sorrento - 3 noites

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 05 e 18

Amalfi - Itália

Nápoles

VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA
12 dias e 10 noites
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Campo (onde todos os anos, em junho e agosto), corre-se o famoso 
Palio de Siena, veremos a torre do relógio, o Duomo, a igreja de San 
Domenico e a capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia 
da Santa. A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa 
pelo vinho Brunello di Montalcino, chegando, conheceremos o seu 
centro histórico com o Palazzo dei Priori, que é sua prefeitura, e a 
Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino a região da Umbria. 
Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do monte Subásio, 
um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, 
sua vida e seus milagres. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite 
livre. 

7° DIA - ASSIS / ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco 
e a igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS). Finalizada a visita, 
partiremos em direção ao Sul da península Italiana, com destino a 
Roma, a “Cidade Eterna”, que há mais de 2.700 anos fascina e encanta a 
todos. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

8° DIA - ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces 
de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado 
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca 
com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos 
o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São 
Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite 
livre. 

9° DIA - ROMA / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania 
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 
muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no 
golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, 
encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas. Acomodação 
e hospedagem no hotel. Noite livre. 

10° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo e de 
mar permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta 
de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, 
tomaremos o barco de retorno a Sorrento. Noite livre. 

11° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da 
exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul 
da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem 
rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam 
com o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores 
espelham na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos 
em Positano e almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. 
Noite livre. 

12° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / ROMA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve citytour 
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no 
centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica 
de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um 
riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro 
São Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a 
igreja de San Francesco e a Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela 
autoestrada Del Sole, para retornar a Roma direto ao aeroporto onde 
embarcaremos de volta ao Brasil.

NOTAS IMPORTANTES: Em algumas saídas deste Tour o Guia Brasileiro 
acompanhará os passageiros até a Sicília, sendo que o percurso de 
Nápoles até o aeroporto de Roma será feito por um Guia local falando 
Português. A chegada no Aeroporto de Roma no último dia neste 
Tour é aproximadamemte as 19:00 horas, por tanto é importante que, 
se o passageiro está voltando ao Brasil neste dia, o voo de retorno 
seja reservado em horário de partida que tenha uma diferença de 
pelo menos mais 3 horas.

Padeiro italiano
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira 
superior INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e do mar o 
permitam; 

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 01 almoço BUFÊ degustação INCLUSO em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Trenzinho para visitar a área histórica de Pisa INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
VENEZA	A	ROMA	COM	COSTA	AMALFITANA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT
Veneza	 	 Santa	Marina	 P
	 	 Mônaco	&	Grand
  Canale  P
	 	 All´Angelo	 	 P
  Starhotel Splendid
	 	 Venice	 	 PS
	 	 Kette	 	 P
	 	 Cavalletto	e	Doge
  Orseolo  P
Florença  AC Firenze  P
  Albani  P
  tarhotel Michelangelo P
Assis  Cenacolo Assisi P
	 	 Giotto	 	 P
Roma	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	 P
  Cicerone  P
  The Building P
Sorrento  Art Hotel Grand
  Paradiso  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Veneza	e	de	
Roma até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional. 

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Montalcino - Itália
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Julho: 20 | Agosto: 24
Setembro: 13

1° DIA - BRASIL / VENEZA 
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza. 

2° DIA - VENEZA 
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. 
Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em transporte de luxo COM  
ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do aeroporto de 
Veneza até o hotel de Veneza.
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.
Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Veneza.

3° DIA - VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades 
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 
aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao 
estilo veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de 
gôndola. Tarde e noite livres. Jantar standard de boas-vindas de três 
pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça 
de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Ai Mercanti (ou similar).

4° DIA - VENEZA / PISA / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela 

sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos Milagres, com 
o Duomo, o Batistério e o Campo Santo, com trenzinho para visitar a 
área histórica de Pisa INCLUSO. Percorrendo a autoestrada del Sole, 
chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico a pé descobrindo a beleza da arte de 
gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos 
a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

5° DIA - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena 
pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada 
pela UNESCO como patrimônio da humanidade. Faremos um citytour 
panorâmico conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo 
Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita 
teremos um almoço BUFÊ degustação (INCLUSO) de típicos produtos 
da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, 
queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença. Noite livre.

6° DIA - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 

Veneza - 2 noites | Florença - 2 noites | Assis - 1  noite | Roma - 2 noites | Sorrento - 3 noites

Gôndola na ponte de Rialto em Veneza - Itália

Nápoles

VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA PREMIUM PLUS
12 dias e 10 noites

113112



Campo (onde todos os anos, em junho e agosto), corre-se o famoso 
Palio de Siena, veremos a torre do relógio, o Duomo, a igreja de San 
Domenico e a capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia 
da Santa. A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa 
pelo vinho Brunello di Montalcino, chegando, conheceremos o seu 
centro histórico com o Palazzo dei Priori, que é sua prefeitura, e a 
Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino a região da Umbria. 
Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do monte Subásio, um 
grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, sua 
vida e seus milagres. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

7° DIA - ASSIS / ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco 
e a igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS). Finalizada a visita, 
partiremos em direção ao Sul da península Italiana, com destino a 
Roma, a “Cidade Eterna”, que há mais de 2.700 anos fascina e encanta a 
todos. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

8° DIA - ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces 
de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado 
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca 
com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos 
o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São 
Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite 
livre. 

9° DIA - ROMA / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania 
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 
muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no 
golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, 
encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas. Acomodação 
e hospedagem no hotel. Noite livre. 

10° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo e de 
mar permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta 
de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, 
tomaremos o barco de retorno a Sorrento. Noite livre. 

11° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da 
exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul 
da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem 
rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam 
com o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores 
espelham na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos 
em Positano e almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. 
Noite livre. Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato 
principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa 
INCLUSA no Restaurante La Antica Trattoria (ou similar) de Sorrento.

12° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / ROMA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve citytour 
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no 
centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica 
de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um 
riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São 
Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja 
de San Francesco e a Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela 
autoestrada Del Sole, para retornar a Roma direto ao aeroporto onde 
embarcaremos de volta ao Brasil. 

NOTA IMPORTANTE: A chegada no Aeroporto de Roma no último dia 
neste Tour é aproximadamente às 19h, por tanto é importante que, se 
o passageiro está voltando ao Brasil neste dia, o voo de retorno seja 
reservado em horário de partida que tenha uma diferença de pelo 
menos mais 3 horas.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria Primeira Superior e Luxo Primeira e
Luxo INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 
• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e do mar o permitam; 
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

03 refeições INCLUSAS e 01 welcome drink INCLUSO:
• 01 Welcome drink INCLUSO no no ato do check-in no hotel de Veneza.
• 01 Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma 
taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Ai Mercanti (ou similar);

• 01 Almoço BUFÊ degustação INCLUSO em San Gimignano;
• 01 Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa ) INCLUSO com uma 
taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante La Antica Trattoria ( ou similar ) de Sorrento.

• Traslado PRIVADO INCLUSO SEMPRE em transporte de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou 
Espanhol do aeroporto de Veneza até o hotel de Veneza;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Trenzinho para visitar a área histórica de Pisa INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA. 

• Traslado privado INCLUSO na chegada em Veneza  sempre em transporte de luxo  
privado com Assistente  local falando Português ou Espanhol;

• Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Veneza.
• Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e 

sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Ai 
Mercanti (ou similar) de Veneza;

• Hotéis de categoria Primeira Superior e Luxo em todo o roteiro;

CIDADE  HOTEL  CAT

Veneza	 	 Hilton	Molino	Stucky	 L
Florença  Grand Minerva PS
Assis  Castello di Petrata L
Roma	 	 Una	Roma	 	 PS
Sorrento	 	 Antiche	Mura	 PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM 
PLUS NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Veneza	e	de	Roma	até	o	
regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no 
máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluído; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional. 

HOTÉIS TOUR PREMIUM PLUS:

TOUR PREMIUM PLUS
VENEZA	A	ROMA	COM	COSTA	AMALFITANA

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM PLUS E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Passeios INCLUSOS de acordo com o roteiro;
• Ingressos INCLUSOS para as mais imperdíveis atrações;
• Refeições (conforme indicado abaixo) INCLUSAS;
• Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e 

sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante La 
Antica Trattoria (ou similar) de Sorrento;

PREMIUM	PLUS,	um novo jeito Tumlare de viajar em que o conforto é o grande diferencial.
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1° DIA - BRASIL / MILÃO 
Apresentação no aeroporto com destino a Milão. 

2° DIA - MILÃO 
Chegada a Milão, capital italiana da moda. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Milão até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. Noite livre. 

3° DIA - MILÃO 
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio dia 
de visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio 
Emanuelle, Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o 
famoso Quadrilátero da moda e fazer algumas comprinhas. 

4° DIA - MILÃO / STRESA (LAGO MAGGIORE) / MILÃO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para conhecer um dos mais belos lagos 
italianos e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de 
barco pelo lago, conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A 

Ilha Mãe, a maior das três, Ilha Bella, com visita ao Palácio da Família 
Borromeu, riquíssima dinastia de banqueiros, políticos e papas na 
Idade Média e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já foi palco 
de alguns capítulos do famoso romance “Addio alle Armi” de Ernest 
Hemingway que ele escreveu quando era hóspede no Grand Hotel Des 
Iles Borromees. Após o almoço (não incluído), retornaremos a Milão. 
Noite livre. 

5° DIA - MILÃO / GENOVA / SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino à encantadora Região da 
Ligúria. Visitaremos Genova. Durante o city tour panorâmico nesta bela 
cidade portuária, conheceremos o seu centro histórico, a Catedral de 
San Lorenzo, o Palazzo Ducal, o monumento a Cristovão Colombo, 
célebre descobridor genovês, e a área do Porto. Seguiremos então, 
para Santa Margherita Ligure, famoso e elegante centro turístico, 
e balneário da Riviera Ligure de Levante, conhecida como “A Pérola 
do Tigullio” onde faremos um tour panorâmico de reconhecimento. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

Milão - 3 noites | Santa Margherita Ligure - 3 noites | Veneza - 2 noites | Florença - 2 noites | Assis - 1 noite | Roma - 2 noites

Isola Bella, Lago Maggiore- Itália

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Junho: 22 | Julho: 14*, 21 e 28*
Agosto: 04, 18* e 25* | Setembro: 07*, 15 e 29*

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 12*

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

GRACIOSA ITÁLIA: MILÃO A ROMA
15 dias e 13 noites
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6° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / LEVANTO / CINQUETERRE / 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ. Seguindo curto trajeto pela Riviera do Sol 
Nascente, chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um dia 
dedicado a viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos 
um “vaporetto” (não privativo) que nos permitirá conhecer as vilas 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, que formam 
as Cinco Terras. Visitaremos também Portovenere, belíssima cidade 
medieval, que guarda as históricas igrejas de São Pedro e São Lorenzo. 
No final da tarde, embarcaremos no nosso ônibus que nos levará de 
volta ao hotel. Noite livre. 

7° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE E / RAPALLO / PORTOFINO / 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo onde 
embarcaremos num “vaporetto” com destino a Portofino, a mais bela 
localidade da região do Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas 
casinhas de cores vivas. Percorreremos o promontório que conduz 
à igreja de San Giorgio. Retorno a Santa Margherita Ligure e depois 
seguiremos com destino a nosso hotel. Restante do dia e noite livres. 

8° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / MARANELLO / BOLOGNA / VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Deixaremos na recordação a exuberante 
beleza natural da Ligúria e entraremos na região da Emilia Romagna, 
conhecida pela sua nobreza e irresistível cozinha, chegando à cidade 
de Maranello para visitar a Galleria Ferrari (com INGRESSO INCLUSO) 
onde conheceremos a história da famosa “scuderia” italiana, com os 
seus antigos carros de Fórmula 1 e os carros esportivos que hoje são 
a admiração em todo o mundo. Almoço em Maranello INCLUSO no 
Restaurante Cavallino, frequentado pela equipe da Ferrari. Finalizado 
o almoço, continuaremos a nossa viagem passando por Bologna, 
capital da Emilia Romagna, e parada obrigatória entre o Norte e o Sul 
da Península Itálica. Bologna foi o grande centro Etrusco e Gálico no 
período medieval, e também colônia e município romano de grande 
importância na região. No seu sugestivo centro histórico, elevam-se 
antigos palácios e igrejas ricas em obras de arte que testemunham a 
importância cultural que Bologna conquistou ao longo dos séculos. 
Destaque para a famosa Piazza Maggiore, La Fonte Di Netuno 
construída por Giambologna, Palazzo del Podesta e o Palazzo Re Enzo, 
conhecido como Palácio Novo. Prosseguindo a viagem, chegaremos à 
Veneza, capital da Região de Veneto. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre. 

9° DIA - VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades 
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 
aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao 
estilo veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de 
gôndola. Tarde e noite livres. 

10° DIA - VENEZA / PISA / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela 
sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos Milagres, 
com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo, com trenzinho para visitar 
a área histórica de Pisa INCLUSO. Percorrendo a autoestrada del Sole, 
chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico a pé descobrindo a beleza da arte de 

gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos 
a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

11° DIA - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena 
pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada 
pela UNESCO como patrimônio da humanidade. Faremos um citytour 
panorâmico conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo 
Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita 
teremos um almoço BUFÊ degustação (INCLUSO) de típicos produtos 
da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, 
queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença. Noite livre. 

12° DIA - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 
Campo (onde todos os anos, em junho e agosto), corre-se o famoso 
Palio de Siena, veremos a torre do relógio, o Duomo, a igreja de San 
Domenico e a capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia 
da Santa. A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa 
pelo vinho Brunello di Montalcino, chegando, conheceremos o seu 
centro histórico com o Palazzo dei Priori, que é sua prefeitura, e a 
Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino a região da Umbria. 
Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do monte Subásio, 
um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, 
sua vida e seus milagres. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite 
livre. 

13° DIA - ASSIS / ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco 
e a igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS). Finalizada a visita, 
partiremos em direção ao Sul da península Italiana, com destino a 
Roma, a “Cidade Eterna”, que há mais de 2.700 anos fascina e encanta a 
todos. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

14° DIA - ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces 
de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado 
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca 
com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos 
o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São 
Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite 
livre. 

15° DIA - ROMA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Roma INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ. 

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello; 
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 02 almoços INCLUSOS: 01 almoço no Restaurante Cavallino em 
Maranello (Exceto no mês de agosto em que o Restaurante poderá 
estar fechado) e 01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO. 
• Trenzinho para visitar a área histórica de Pisa INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
GRACIOSA	ITÁLIA:	MILÃO	A	ROMA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Milão  Sheraton Four Points P
  Starhotel Ritz Milano PS
	 	 Grand	Visconti	Palace	 PS
Santa Margherita Ligure Lido Palace  P
  Best Western Regina
  Elena  P
  Best Western
  Excelsior Rapallo PS
Veneza	 	 Santa	Marina	 P
	 	 Mônaco	&	Grand
  Canale  P
	 	 All´Angelo	 	 P
  Starhotel Splendid
	 	 Venice	 	 PS
	 	 Kette	 	 P
	 	 Cavalletto	e
  Doge Orseolo P
Florença  AC Firenze  P
  Albani  P
  Starhotel Assisi P
Assis  Cenacolo Assisi P
	 	 Giotto	 	 P
Roma	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	 P
  Cicerone  P
  The Building P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Premium; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Milão e de 
Roma até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Assis - Itália
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turistica, 
turística superior e primeira INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol; 

• Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello; 
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Trenzinho para visitar a área histórica de Pisa INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
GRACIOSA	ITÁLIA:	MILÃO	A	ROMA

Um	novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!	

CIDADE  HOTEL  CAT

Milão  Starhotel Business Palace P

St. Margherita Ligure Park Suisse  TS

Veneza	(Mestre)	 Hilton	Garden	Inn	Mestre	 P

	 	 NH	Laguna	Palace	 P

  Antony Mestre P

Florença  Club  P

  Diplomat  T

Assis  Dei Priori  T

  Casa Leonori  P

  Cristallo  P

Roma  Smart  P

	 	 Best	Western	Universo	 TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Milão e de 
Roma até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Galeria Vittorio Emanuele, Milão - Itália
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 28 | Julho: 20*e 27
Agosto: 03*, 10, 24* e 31* | Setembro: 13* e 21

1° DIA - BRASIL / VENEZA 
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza. 

2° DIA - VENEZA 
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Veneza até o hotel INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
final do dia no hotel. 

3° DIA - VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades 
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 

aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao 
estilo veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de 
gôndola. Tarde e noite livres. 

4° DIA - VENEZA / PISA / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela 
sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos Milagres, 
com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo, com trenzinho para visitar 
a área histórica de Pisa INCLUSO. Percorrendo a autoestrada del Sole, 
chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico a pé descobrindo a beleza da arte de 
gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos 
a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

Veneza - 2 noites | Florença - 2 noites | Assis - 1 noite | Roma - 2 noites

Baixa Temporada 2018
Outubro: 05 e 18* 
Dezembro: 18*
SAÍDA COM NATAL EM ROMA

San Gimignano, Toscana - Itália 

Baixa Temporada 2019
Março: 03*
SAÍDA COM CARNAVAL EM VENEZA

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

CHARMOSA ITÁLIA: VENEZA A ROMA
09 dias e 07 noites
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5° DIA - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena 
pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada 
pela UNESCO como patrimônio da humanidade. Faremos um citytour 
panorâmico conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo 
Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita 
teremos um almoço BUFÊ degustação (INCLUSO) de típicos produtos 
da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, 
queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença. Noite livre. 

6° DIA - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 
Campo (onde todos os anos, em junho e agosto), corre-se o famoso 
Palio de Siena, veremos a torre do relógio, o Duomo, a igreja de San 
Domenico e a capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia 
da Santa. A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa 
pelo vinho Brunello di Montalcino, chegando, conheceremos o seu 
centro histórico com o Palazzo dei Priori, que é sua prefeitura, e a 
Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino a região da Umbria. 
Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do monte Subásio, 
um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, 
sua vida e seus milagres. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite 
livre. 

7° DIA - ASSIS / ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco 
e a igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS). Finalizada a visita, 
partiremos em direção ao Sul da península Italiana, com destino a 
Roma, a “Cidade Eterna”, que há mais de 2.700 anos fascina e encanta a 
todos. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

8° DIA - ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces 
de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado 
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca 
com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos 
o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São 
Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite 
livre. 

9° DIA - ROMA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do Hotel até o 
aeroporto de Roma INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não 
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente 
todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Vista do Grande Canal com a Basílica de Santa Maria, Veneza - Itália
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Trenzinho para visitar a área histórica de Pisa INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
CHARMOSA	ITÁLIA:	VENEZA	A	ROMA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Veneza	 	 Santa	Marina	 P
	 	 Mônaco	&	Grand
  Canale  P
	 	 All´Angelo	 	 P
  Starhotel Splendid
	 	 Venice	 	 PS
	 	 Kette	 	 P
	 	 Cavalletto	e	Doge
  Orseolo  P
Florença  AC Firenze  P
  Albani  P
  Starhotel
  Michelangelo P
Assis  Cenacolo Assisi P
Roma	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	 P
  Prone  P
  The Building P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Premium;
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Veneza	e	de	
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Palazzo Publica e Piazza del Campo à noite - Siena, Itália
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turistica, 
turística superior e primeira INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol;

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Trenzinho para visitar a área histórica de Pisa INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
CHARMOSA	ITÁLIA:	VENEZA	A	ROMA

Um	novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!	

CIDADE  HOTEL  CAT

Veneza	(Mestre)	 Hilton	Garden	Inn	Mestre	 P

	 	 NH	Laguna	Palace	 P

  Antony Mestre P

Florença  Club  P

  Diplomat  T

Assis  Dei Priori  T

  Casa Leonori  P

  Cristallo  P

Roma  Smart  P

	 	 Best	Western	Universo	 TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Veneza	e	de	
Roma até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional. 

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Florença - Itália
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Roma - 2 noites | Sorrento - 3 noites

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Julho: 03 e 25 | Agosto: 01, 08, 15 e 29
Setembro: 05, 18 e 26

1° DIA - BRASIL / ROMA 
Apresentação no aeroporto com destino a Roma. 

2° DIA - ROMA
Chegada a Roma a capital da Itália. Traslado SEM ASSISTENTE do 
Aeroporto de Roma até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. Noite livre 

3° DIA - ROMA
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil 
faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, 
Mercado de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, 
a Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. 
Visitaremos o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a 
Praça de São Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). 
Tarde e noite livre.

 4° DIA - ROMA / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania 
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 
muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no 
golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, 
encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas. Acomodação 
e hospedagem no hotel. Noite livre. 

5° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo e de 
mar permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta 
de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, 
tomaremos o barco de retorno a Sorrento. Noite livre. 

Baixa Temporada 2018
Outubro: 10 e 23

Cidade do Vaticano

Nápoles

ROMA COM COSTA AMALFITANA
07 dias e 05 noites
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6° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da 
exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul 
da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem 
rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam 
com o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores 
espelham na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos 
em Positano e almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. 
Noite livre. 

7° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / ROMA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve citytour 
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no 
centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica 

de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um 
riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro 
São Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a 
igreja de San Francesco e a Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela 
autoestrada Del Sole, para retornar a Roma direto ao aeroporto onde 
embarcaremos de volta ao Brasil.

NOTAS IMPORTANTES: Em algumas saídas deste Tour o Guia Brasileiro 
acompanhará os passageiros até a Sicília, sendo que o percurso de 
Nápoles até o aeroporto de Roma será feito por um Guia local falando 
Português. A chegada no Aeroporto de Roma no último dia neste 
Tour é aproximadamete às 19h, por tanto é importante que, se o 
passageiro está voltando ao Brasil neste dia, o voo de retorno seja 
reservado em horário de partida que tenha uma diferença de pelo 
menos mais 3 horas.

Pôr do Sol em Positano - Itália
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•Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol; 

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma; 
• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e 
do mar o permitam.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ROMA	COM	COSTA	AMALFITANA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Roma	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	 				P	
  Cicerone      P 
  The Building     P
Sorrento  Art Hotel Grand Paradiso   P 
	 	 Grand	Hotel	Vesuvio	 				P	

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Roma e de 
Roma até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional. 

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Beco em Sorrento - Itália
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Palermo - 2 noites | Agrigento - 1 noite | Taormina - 3 noites

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Julho: 09, 31
Agosto: 07, 14 e 21
Setembro: 04 e 11

1° DIA - BRASIL / PALERMO 
Apresentação no aeroporto com destino a Palermo. 

2° DIA - PALERMO 
Chegada a Palermo, a capital da Sicília, a maior Ilha do Mediterrâneo. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Palermo até o hotel 
INCLUSO. Restante do dia livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
encontrará os passageiros no final do dia no hotel.

3° DIA – PALERMO/ MONREALE/ PALERMO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade onde passaremos pelo 
Palácio Real, centro do poder desde o período bizantino, o Duomo e a 
Capela Palatina. Finalizada a visita seguiremos com destino a Monreale, 
onde admiraremos a Catedral Normanda com seus esplêndidos 
mosaicos do século XXII e o Claustro do Mosteiro Benedictino de 
arquitetura moura. Finalizada a visita, regresso a Palermo. 

4° DIA – PALERMO/ ERICE/ SELINUNTE/ AGRIGENTO
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã sairemos com destino a Agrigento, 
dedicaremos o dia completo a conhecer a belíssima área de Trapani, 
com seus vinhedos famosos em todo o mundo. Visitaremos a fascinante 
Erice, uma pequena aldeia medieval com origem na Grécia antiga, 
localizada numa pequena colina, onde será possível desfrutarmos de 
uma vista fantástica sobre as ilhas Egadi e ter uma prova de seus típicos 
biscoitos de amêndoas. Na parte da tarde continuaremos a nossa visita 
ao Parque arqueológico de Selinunte, o maior do Mediterrâneo. No 
final da tarde chegaremos a Agrigento. Acomodação e hospedagem 
no hotel. Noite livre.

 5° DIA – AGRIGENTO/ PIAZZA ARMERINA / TAORMINA  
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã visitaremos o maravilhoso “ Valle dos 
Templos”, um verdadeiro museu ao ar livre. O Templo da Concórdia, 
o Templo de Hércules, o Templo de Giunone, o Templo de Castor, e o 

Agrigento, Sicília:  Vale dos Templos, patrimônio mundial da UNESCO - Itália

Palermo

Monreale

Érice

Selinunte Agrigento

Piazza Armerina

Taormina

Siracusa

Catânia

Etna

PAIXÃO SICILIANA: PALERMO A CATÂNIA
08 dias e 06 noites
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Templo de Pólux representam os exemplos mais belos da civilização 
grega na Sicília. Finalizada a visita continuaremos até Piazza Armerina, 
no coração da Sicília, onde visitaremos “Villa Romana del Casale”, 
famosa por seus fantásticos mosaicos que retratam a vida cotidana e 
as guerras na Antíga Roma. Finalizada a visita continuaremos a nossa 
viagem com destino a Taormina.
Acomodação e hospedagem no hotel. 

6° DIA – TAORMINA  / MONTE ETNA / TAORMINA 
Café da manhã BUFÊ. A manhã será dedicada a uma fantástica 
excursão pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Através 
da paisagem fascinante, vamos chegar a uma altura de 2.000 metros, 
onde vamos desfrutar de um fantástico panorama do Mar Jônico. Visita 
a uma adega para degustação de vinhos e produtos típicos da Sicília. 
À tarde teremos tempo livre em Taormina, a pequena vila medieval 
chamada de “a Pérola do Mar Jônico”, famosa pelas suas típicas 
pequenas ruas e seu fascinante Teatro Grego. 

7° DIA – TAORMINA / SIRACUSA / CATÂNIA / TAORMINA 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã conheceremos Siracusa, a mais bela 
colônia Grega da Sicília. Visitaremos a famosa “Fontana Aretusa“, sua 

área arqueológica com o maravilhoso Teatro. Após o almoço (NÃO 
INCLUSO) na pequena Ilha barroca de Ortigia, no centro antigo de 
Siracusa, continuaremos a nossa viagem com destino a Catânia, cidade 
conhecida por seu estilo barroco original e por suas ruas construídas 
com pedra de lava negra do Monte Etna. Faremos um passeio  pela 
Via Etnea, a rua barroca “Via Crociferi”, a Piazza Duomo com a Catedral 
e a estátua “Liotru”, símbolo da cidade, conheceremos o Anfiteatro 
Romano, a Ópera, a Universidade, e o Palácio nobre de Biscari. No final 
da visita retornaremos ao hotel em Taormina. Noite livre. 

8° DIA – TAORMINA / CATÂNIA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Catânia INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Fachada da catedral da arquidiocese católica romana de Palermo
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;• 
Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
PAIXÃO	SICILIANA:	PALERMO	A	CATÂNIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Palermo  Ambasciatori P
  Mercure Palermo
  Centro  P
  Mercure Palermo
  Excelsior  P
  Centrale Palace P
  Garibaldi  P
Agrigento  Blu Hotel Kaos P
  Colleverde Park P
  Best Western Dioscury
  Bay  P
  Exclusive  P
  Kore  P
Taormina	 	 Villa	Paradiso	 P 
  Excelsior Palace P
	 	 Villa	Belvedere	 P	
	 	 Villa	Deodoro	 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Palermo e de 
Catânia	até	o	regresso	ao	Brasil;	
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional. 

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Teatro Taormina na Sicília, Itália
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Veneza - 2 noites | Florença - 2 noites | Assis - 1 noite | Roma - 2 noites | Sorrento - 3 noites
Ferry de Nápoles a Palermo - 1 noite | Palermo - 2 noites | Agrigento - 1 noite | Taormina - 3 noites

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 28 | Julho: 20 e 27
Agosto: 03, 10, 24 e 31 

1° DIA - BRASIL / VENEZA 
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza. 

2° DIA - VENEZA 
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. Traslado SEM ASSISTENTE 
do aeroporto de Veneza até o hotel INCLUSO. Noite livre.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
final do dia no hotel. 

3° DIA - VENEZA 
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades 
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 
aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao 
estilo veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de 
gôndola. Tarde e noite livres. 

4° DIA - VENEZA / PISA / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela 
sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos Milagres, 
com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo, com trenzinho para visitar 
a área histórica de Pisa INCLUSO. Percorrendo a autoestrada del Sole, 
chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico a pé descobrindo a beleza da arte de 
gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos 
a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

5° DIA - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA 
Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena 
pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada 
pela UNESCO como patrimônio da humanidade. Faremos um citytour 

Sicília

Vista panorâmica de Florença - Itália

Nápoles

VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA
19 dias e 17 noites
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panorâmico conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo 
Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita 
teremos um almoço BUFÊ degustação (INCLUSO) de típicos produtos 
da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, 
queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença. Noite livre.

6° DIA - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 
Campo (onde todos os anos, em junho e agosto), corre-se o famoso Palio 
de Siena, veremos a torre do relógio, o Duomo, a igreja de San Domenico 
e a capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. 
A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa pelo vinho 
Brunello di Montalcino, chegando, conheceremos o seu centro histórico 
com o Palazzo dei Priori, que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À 
tarde, sairemos com destino a região da Umbria. Chegaremos a Assis, 
pequena cidade no coração do monte Subásio, um grande centro de 
peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, sua vida e seus milagres. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

7° DIA - ASSIS / ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco 
e a igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS). Finalizada a visita, 
partiremos em direção ao Sul da península Italiana, com destino a 
Roma, a “Cidade Eterna”, que há mais de 2.700 anos fascina e encanta a 
todos. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

8° DIA - ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces 
de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado 
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca 
com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos 
o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São 
Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite 
livre. 

9° DIA - ROMA / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania 
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 

Vista do Vaticano no horário do pôr do sol - Roma
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muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no 
golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, 
encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas. Acomodação 
e hospedagem no hotel. Noite livre. 

10° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo e de 
mar permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta 
de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, 
tomaremos o barco de retorno a Sorrento. Noite livre. 

11° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da 
exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul 
da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem 
rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam 
com o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores 
espelham na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos 
em Positano e almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. 
Noite livre. 

12° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / PALERMO 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve citytour 
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no 
centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica 
de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um 
riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São 
Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de 
San Francesco e a Galeria Umberto I. Finalizada a visita traslado ao Porto 
de Nápoles para embarque em Ferry com destino a Palermo. 

13° DIA - PALERMO 
Chegada a Palermo, a capital da Sicília, a maior Ilha do Mediterrâneo. 
Desembarque e Café da manhã BUFÊ. Traslado ao hotel INCLUSO. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Restante do dia livre. 

14° DIA – PALERMO/ MONREALE/ PALERMO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade onde passaremos pelo 
Palácio Real, centro do poder desde o período bizantino, o Duomo e a 
Capela Palatina. Finalizada a visita seguiremos com destino a Monreale, 
onde admiraremos a Catedral Normanda com seus esplêndidos 
mosaicos do século XXII e o Claustro do Mosteiro Benedictino de 
arquitetura moura. Finalizada a visita, regresso a Palermo. 

15° DIA – PALERMO/ ERICE/ SELINUNTE/ AGRIGENTO 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã sairemos com destino a Agrigento, 
dedicaremos o dia completo a conhecer a belíssima área de Trapani, 
com seus vinhedos famosos em todo o mundo. Visitaremos a fascinante 
Erice, uma pequena aldeia medieval com origem na Grécia antiga, 
localizada numa pequena colina, onde será possível desfrutarmos de 
uma vista fantástica sobre as ilhas Egadi e ter uma prova de seus típicos 
biscoitos de amêndoas. Na parte da tarde continuaremos a nossa visita 
ao Parque arqueológico de Selinunte, o maior do Mediterrâneo. No 

final da tarde chegaremos a Agrigento. Acomodação e hospedagem 
no hotel. Noite livre. 

16° DIA – AGRIGENTO/ PIAZZA ARMERINA /  TAORMINA 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã visitaremos o maravilhoso “ Valle dos 
Templos”, um verdadeiro museu ao ar livre. O Templo da Concórdia, 
o Templo de Hércules, o Templo de Giunone, o Templo de Castor e 
o Templo de Pólux representam os exemplos mais belo da civilização 
grega na Sicília. Finalizada a visita continuaremos até Piazza Armerina, 
no coração da Sicília, onde visitaremos “Villa Romana del Casale”, 
famosa por seus fantásticos mosaicos que retratam a vida cotidana e 
as guerras na Antiga Roma. Finalizada a visita continuaremos a nossa 
viagem com destino a Taormina. Acomodação e hospedagem no hotel.

17° DIA - TAORMINA  / MONTE ETNA / TAORMINA 
Café da manhã BUFÊ. A manhã será dedicada a uma fantástica 
excursão pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Através 
da paisagem fascinante, vamos chegar a uma altura de 2.000 metros, 
onde vamos desfrutar de um fantástico panorama do Mar Jônico. Visita 
a uma adega para degustação de vinhos e produtos típicos da Sicília. 
À tarde teremos tempo livre em Taormina, a pequena vila medieval 
chamada de “a Pérola do Mar Jônico”, famosa pelas suas típicas 
pequenas ruas e seu fascinante Teatro Grego. 

18° DIA – TAORMINA / SIRACUSA / CATÂNIA / TAORMINA 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã conheceremos Siracusa, a mais bela 
colônia Grega da Sicília. Visitaremos a famosa “Fontana Aretusa“, sua 
área arqueológica com o maravilhoso Teatro. Após o almoço (NÃO 
INCLUSO) na pequena Ilha barroca de Ortigia, no centro antigo de 
Siracusa, continuaremos a nossa viagem com destino a Catânia, cidade 
conhecida por seu estilo barroco original e por suas ruas construídas 
com pedra de lava negra do Monte Etna. Faremos um passeio  pela 
Via Etnea, a rua barroca “Via Crociferi”, a Piazza Duomo com a Catedral 
e a estátua “Liotru”, símbolo da cidade, conheceremos o Anfiteatro 
Romano, a Ópera, a Universidade, e o Palácio nobre de Biscari. No final 
da visita retornaremos ao hotel em Taormina. Noite livre. 

19° DIA – TAORMINA / CATÂNIA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Catânia INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, primeira 
superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma; 
• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e do mar o 
permitam.

• 01 almoço BUFÊ degustação INCLUSO em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Trenzinho para visitar a área histórica de Pisa INCLUSO; 
• Ferry de Nápoles a Palermo INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
VENEZA	A	ROMA	COM	COSTA	AMALFITANA	E	SICÍLIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL   CAT
Veneza	 	 Santa	Marina	 P
	 	 Mônaco	&	Grand
  Canale  P
	 	 All´Angelo	 	 P
  Starhotel Splendid
	 	 Venice	 	 PS
	 	 Kette	 	 P
	 	 Cavalletto	e	Doge
  Orseolo  P
Florença  AC Firenze  P
  Albani  P
  Starhotel
  Michelangelo P
Assis  Cenacolo Assisi P
	 	 Giotto	 	 P
Roma	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	 P
  Cicerone  P
  The Building P
Sorrento  Art Hotel Grand
  Paradiso  P
De	Nápoles	a	Palermo	 Ferry	 	 P
Palermo  Ambasciatori P
  Mercure Palermo
  Centro  P
  Mercure Palermo
  Excelsior  P
  Centrale Palace P
  Garibaldi  P
Agrigento  Blu Hotel Kaos P
  Colleverde Park P
  Best Western
  Dioscury Bay P
  Exclusive  P
  Kore  P 
Taormina	 	 Villa	Paradiso	 P
  Excelsior Palace P
	 	 Villa	Belvedere	 P	
	 	 Villa	Deodoro	 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Veneza	e	de	
Catânia	até	o	regresso	ao	Brasil;	
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Templo em Agrigento - Sicília
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Julho: 03 e 25
Agosto: 01, 08, 15 e 29
Setembro: 05

 Roma - 2 noites | Sorrento - 3 noites | Ferry de Nápoles a Palermo - 1 noite | Palermo - 2 noites | Agrigento - 1 noite | Taormina - 3 noites

1° DIA - BRASIL / ROMA 
Apresentação no aeroporto com destino a Roma. 

2° DIA – ROMA
Chegada a Roma a capital da Itália. Traslado SEM ASSISTENTE do 
Aeroporto de Roma até o hotel INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
hotel. Noite livre 

3° DIA - ROMA 
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces 
de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado 
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca 

com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos 
o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São 
Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite 
livre. 

4° DIA - ROMA / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania 
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 
muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no 
golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, 
encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas. Acomodação 
e hospedagem no hotel. Noite livre. 

 Ponte e Castelo de St. Ângelo, Roma - Itália

Sicília

Nápoles

ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA
14 dias e 12 noites
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5° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo mar 
e permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta 
de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, 
tomaremos o barco de retorno a Sorrento. Noite livre.

6° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO 
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da 
exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul 
da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem 
rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam 
com o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores 
espelham na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos 
em Positano e almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. 
Noite livre. 

7° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / PALERMO
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve citytour 
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no 
centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica 
de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um 
riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São 
Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de 
San Francesco e a Galeria Umberto I. Finalizada a visita traslado ao Porto 
de Nápoles para embarque em Ferry com destino a Palermo. 

8° DIA - PALERMO 
Chegada a Palermo, a capital da Sicília, a maior Ilha do Mediterrâneo. 
Desembarque e Café da manhã BUFÊ. Traslado ao hotel INCLUSO. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Restante do dia livre. 

9° DIA – PALERMO/ MONREALE/ PALERMO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade onde passaremos pelo 
Palácio Real, centro do poder desde o período bizantino, o Duomo e a 
Capela Palatina. Finalizada a visita seguiremos com destino a Monreale, 
onde admiraremos a Catedral Normanda com seus esplendidos 
mosaicos do século XXII e o Claustro do Mosteiro Benedictino de 
arquitetura moura. Finalizada a visita, regresso a Palermo. 

10° DIA – PALERMO/ ERICE/ SELINUNTE/ AGRIGENTO 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã sairemos com destino a Agrigento, 
dedicaremos o dia completo a conhecer a belíssima área de Trapani, 
com seus vinhedos famosos em todo o mundo. Visitaremos a fascinante 
Erice, uma pequena aldeia medieval com origem na Grécia antiga, 
localizada numa pequena colina, onde será possível desfrutarmos de 
uma vista fantástica sobre as ilhas Egadi e ter uma prova de seus típicos 
biscoitos de amêndoas. Na parte da tarde continuaremos a nossa visita 
ao Parque arqueológico de Selinunte, o maior do Mediterrâneo. No 
final da tarde chegaremos a Agrigento. Acomodação e hospedagem 
no hotel. Noite livre. 

11° DIA – AGRIGENTO/ PIAZZA ARMERINA /  TAORMINA 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã visitaremos o maravilhoso “ Valle dos 
Templos”, um verdadeiro museu ao ar livre. O Templo da Concórdia, 
o Templo de Hércules, o Templo de Giunone, o Templo de Castor, e 
o Templo de Pólux representam os exemplos mais belo da civilização 
grega na Sicília. Finalizada a visita continuaremos até Piazza Armerina, 
no coração da Sicília, onde visitaremos “Villa Romana del Casale”, 
famosa por seus fantásticos mosaicos que retratam a vida cotidana e 
as guerras na Antiga Roma. Finalizada a visita continuaremos a nossa 
viagem com destino a Taormina.
Acomodação e hospedagem no hotel.

12° DIA - TAORMINA  / MONTE ETNA / TAORMINA 
Café da manhã BUFÊ. A manhã será dedicada a uma fantástica 
excursão pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Através 
da paisagem fascinante, vamos chegar a uma altura de 2.000 metros, 
onde vamos desfrutar de um fantástico panorama do Mar Jônico. Visita 
a uma adega para degustação de vinhos e produtos típicos da Sicília. 
À tarde teremos tempo livre em Taormina, a pequena vila medieval 
chamada de “a Pérola do Mar Jônico”, famosa pelas suas típicas 
pequenas ruas e seu fascinante Teatro Grego. 

13° DIA – TAORMINA / SIRACUSA / CATÂNIA / TAORMINA 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã conheceremos Siracusa, a mais bela 
colônia Grega da Sicília. Visitaremos a famosa “Fontana Aretusa“, sua 
área arqueológica com o maravilhoso Teatro. Após o almoço (NÃO 
INCLUSO) na pequena Ilha barroca de Ortigia, no centro antigo de 
Siracusa, continuaremos a nossa viagem com destino a Catânia, cidade 
conhecida por seu estilo barroco original e por suas ruas construídas 
com pedra de lava negra do Monte Etna. Faremos um passeio  pela 
Via Etnea, a rua barroca “Via Crociferi”, a Piazza Duomo com a Catedral 
e a estátua “Liotru”, símbolo da cidade, conheceremos o Anfiteatro 
Romano, a Ópera, a Universidade, e o Palácio nobre de Biscari. No final 
da visita retornaremos ao hotel em Taormina. Noite livre. 

14° DIA – TAORMINA / CATÂNIA / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Catânia INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol; 

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma; 
• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo o 
permitam.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Ferry de Nápoles a Palermo INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE..

TOUR PREMIUM
ROMA	COM	COSTA	AMALFITANA	E	SICÍLIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Roma	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	 P
  Cicerone  P
  The Building P
Sorrento  Art Hotel Grand
  Paradiso  P
	 	 Grand	Hotel	Vesuvio	 P
De	Nápoles	a	Palermo	 Ferry	 	 P
Palermo  Ambasciatori P
  Mercure Palermo
  Centro  P
  Mercure Palermo
  Excelsior  P
  Centrale Palace P
  Garibaldi  P
Agrigento  Blu Hotel Kaos P
  Colleverde Park P
  Best Western
  Dioscury Bay P
  Exclusive  P
  Kore  P
Taormina	 	 Villa	Paradiso	 P
  Excelsior Palace P
	 	 Villa	Belvedere	 P
	 	 Villa	Deodoro	 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Roma e de 
Catânia	até	o	regresso	ao	Brasil;	
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional. 

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Catedral de Siracusa, Sicilia - Itália 
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LISTA DE HOTÉIS - PREMIUM
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode  
ser usado em qualquer uma das datas de saída Premium dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2018/2019, de maneira a substituir o hotel 
publicado na página de cada Tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e 
localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.

CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
Agrigento	 	 Baia	Di	Ulisse	ou	similar	 	 	 PS
  Best Western Dioscury Bay ou similar P
  Blu Hotel Kaos ou similar  P
  Colleverde Park ou similar  P
	 	 Della	Valle	ou	similar	 	 	 P
  Exclusive ou similar   P
  Kore ou similar   P
Aix-en-Provence Aquabella    P
  Le Pigonnet    P
  Grand Hôtel Roi René Aix-en-Provence 
  Centre    P
Amsterdam		 Marriott	 	 	 	 P
	 	 NH	City	Centre	 	 	 P
  Radisson Blu City Center   P
Assis  Cenacolo Assisi ou similar  P
	 	 Giotto	ou	similar	 	 	 P
Atenas  Divani Caravel   L
	 	 NJV	Athens	Plaza	 	 	 P
  Wyndham Grand   P
  Athens Ledra   P
  Athens Gate   P
  Athenian  Callirhoe   P
Aviemore  Aviemore  Highland   P
Balestrand	 	 Kviknes	Apartamento	Fjord	View	 	 P
Barcelona  H10 Casanova ou similar  P
Belfast  Radisson Blu Belfast   P
  Hilton Belfast   P
  Fitzwilliam    P
  Europa    P
Bergen  First Marin    P
Berlim  Berlin    P
  Andels Berlin   P
  Riu Plaza Berlin   P
Braga  Mercure Braga Centro   P
Bruges  Grand Caselbergh   P
  Oud Huis Peelaert   P
Bruxelas  Radisson Blu Royal   P
  Sheraton  Brussels   P
Budapest	 	 Novotel	Danube	 	 	 P
Bursa	 	 Almira	Hotel	&	Spa	 	 	 PS
Capadócia  Peri Tower    P
Casablanca  Movenpick ou similar   L
Castellina	in	Chianti	 Hotel	típico	da	Toscana	 	 	 P
Copenhague Scandic Copenhagen   P
  The Square    P
  Scandic Weber   P
  Imperial    P
Cracóvia  Mercure Stare Miasto   P
De Helsinque a
Rovaniemi  Trem    P
De	Nápoles	a	Palermo	 Ferry	 	 	 	 P
Dijon  Grand Hotel De La Cloche
	 	 (Ex-Sofitel	Dijon	La	Cloche)	 	 PS
  Océania Le Jura   P 
  Philippe Le Bom   P
Dublin  The Gibson    P 
	 	 Radisson	Cardiff	Lane	 	 	 P	
  Ballsbridge    P 
  Ashling Dublin   P 
  Clarion Dublin City   P 
Dubrovnik	 	 Valamar	Lacroma	 	 	 PS	
	 	 Valamar	Argosy	 	 	 P	
Edimburgo	 	 G	&	V	Royal	Mile	Edinburgh	
  (Ex-Missoni Edinburgh)   PS 

  Radisson Blu Edinburgh   PS 
  The Carlton Edinburgh   P 
  Hilton Edinburgh Grosvenor  PS 
Estocolmo  Scandic Park   PS 
  Clarion Sign    P 
Fátima	 	 Santa	Maria		 	 	 P	
Ferry	CPH-OSL	 Scandinavian	Seaways	(DFDS)	CABINE	EXTERNA	 P	
Ferry	STO-HEL	 Silja	Line	CABINE	EXTERNA	 	 P	
Fez  Palais Medina $ SPA ou similar  P 
Florença  AC Firenze ou similar   P 
  Albani ou similar   P 
  Cerretani Firenze ou similar  P 
  Starhotel Michelangelo ou similar  P 
  Bernini Palace ou similar  P 
Glasgow  Double Tree by Hilton City Center  P 
  Hilton Glasgow   PS 
  Millenium Glasgow   P 
  Radisson Blu Glasgow   P 
  Glasgow Marriot   P 
  Hilton Grosvenor   P 
Granada  Gran Luna Granada   P 
Grindelwald		 Romantik		Schweizerhof	ou	similar	 	 P
Helsinque	 	 Original	Sokos	Vaakuna	Helsinque	 	 P	
  Holiday Inn Helsinki City Center  P 
Hvar  Amfora    P 
  Adriana    P 
Interlaken  Interlaken ou similar   P 
  Metropole ou similar   P 
  Royal St Georges ou similar  P 
Istambul  Marmara Pera   PS 
  Marmara Taksim   PS 
  Ankara Midi    PS
Ljubljana  Best Western Premier Slon  P 
  Radisson Blu Plaza   P 
Kusadasi  Sealight    L 
Lisboa  Mundial    P 
Liverpool	 	 Marriott	Liverpool	 	 	 P	
  Radisson Blu Liverpool   P 
	 	 Novotel	Liverpool	Centre	 	 P	
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	Fjord	View		 PS	
Londres  Millenium  Gloucester   P 
  Meliá White House   P 
  Radisson Blu Portman   P
  Walton    P
Lucerna  Astoria  ou similar   P
  The Hotel  ou similar   P
  Palace ou similar   P
  Schweizerhof Luzern ou similar  P
Lugano  Lugano Dante Centre ou similar  P
  De la Paix ou similar   P
Lyon	 	 Sofitel	Lyon	Bellecour	 	 	 L
  Radisson Blu Lyon   P
Madrid  Paseo del Arte (ex-Husa )  P
Marbella  Gran Meliá Don Pepe ou similar  L
Marrakech	 	 Atlas	Medina	&	SPA	ou	similar	 	 P
Milão  Sheraton Four Points ou similar  P
  Starhotel Ritz Milano ou similar  PS
	 	 Grand	Visconti	Palace	ou	similar	 	 PS
Montreaux  Royal Plaza ou similar   PS
Moscou  Hilton Leningraskaya   PS
  Holiday Inn Sokolniki   P
  DoubleTree by Hilton Moscow Marina P
Mykonos  Rhenia    PS
  San Marco    PS
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CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
  Porto Mykonos   P
  Grand Beach   P
	 	 Petinos	 	 	 	 P
  San Antonio Summerland  P
Nice	 	 Holiday	Inn	Nice	 	 	 P
  Beau Rivage    P
  Aston La Scala   P
	 	 Nice	Riviera		 	 	 P
Opatija	 	 Agava	 	 	 	 P
	 	 Grand	Four	Opatija	 	 	 P
  Admiral    P
  Kristal    P
  Palace Bellevue   P
	 	 Continental		 	 	 P
Oslo	 	 Clarion	Royal	Christiania		 	 P
  Radisson Blu Plaza   PS
  Thon Opera    P
  Radisson Blu Scandinavia  PS
Pamukkale  Colossae Thermal   PS
Palermo  Ambasciatori ou similar   P
  Mercure Palermo Centro ou similar  P
  Mercure Palermo Excelsior ou similar P
  Centrale Palace ou similar  P
  Frederico II ou similar   PS
  Garibaldi ou similar   P
Paris  Catalogne Paris Gare Montparnasse  P
  Pullman Montparnasse   PS
Parnu	 	 Strand		Spa	&	Conference	 	 P
	 	 Estonia	Resort	&	Spa	 	 	 P
  Hedon Spa    P
  Rannahotell    P
Porto	 	 Crowne	Plaza	(Ex	-	Tiara	Atlantic	Porto)	 PS
	 	 Porto	Palácio	Congress	&	SPA	 	 PS
Praga  Occidental Praha Five   P
	 	 Majestic	Plaza	Prague	 	 	 P
  Astoria Prague   P
  Falkensteiner Maria Prag  P
Rabat  MGallery Rabat Le Diwan  P
Riga  Radisson Blu Latvija   P
	 	 Welltum	Centrum	&	Spa		 	 P
  Tallink Riga    P
  Radisson Blu Daugava   P
Roma  Cicerone ou similar   P
	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	ou	similar	 	 P
  The Building ou similar   P
Rovaniemi	 	 Original	Sokos	Vaakuna	Rovaniemi	 	 TS
	 	 Arctic	Snow	Hotel	&	Glass	IGLOO	 	 P
	 	 Santa´s	Hotels	Arctic	Circle	Igloos	 	 P
Salamanca  Alameda Palace   PS
Santa Margherita
Ligure  Lido Palace ou similar   P
  Best Western Regina Elena ou similar P
  Best Western Excelsior Rapallo 
  (Localizado na Cidade de Rapallo a 3,5 
  quilometros de Santa Margherita Ligure)
  ou similar    PS
Santiago	de	
Compostela		 NH	Collection	Santiago	 	 	 PS
  AC Palacio del Carmen   PS
Santorini  Splendour Resort   P
  Crown Suites   PS
  Daedalus    P
  El Greco    P
  Santorini Palace   P
  Rose Bay    P
	 	 Aphrodit	Venus	 	 	 P
São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky   P
	 	 Novotel	St	Peterburg	Centre	 	 P
  Ambassador   P
Saraievo  Bristol    P
Sevilha	 	 NH	Collection	Savilha	ou	similar	 	 P
Sorrento  Art Hotel Grand Paradiso ou similar  P
	 	 Art	Hotel	Villa	Fiorella	ou	similar	 	 P

  Best Western Solara ou similar  P
  Central ou similar   P
	 	 Cristina	ou	similar	 	 	 P
  Europa Palace (Main Building) ou similar P
  Michelangelo ou similar   P
  GH Riviera ou similar   P
	 	 Grand	Hotel	Vesuvio	ou	similar	 	 P
  Hilton Sorrento ou similar  P
  Grand Hotel La Pace  ou similar  P
  Grand Hotel Parco Del Sole ou similar P
  Admiral ou similar   P
Split  Atrium    P
  Radisson Blu Split   PS
  Park    P
  Meridien Lev   P
St. Moritz  Schweizerhof ou similar   P
  Crystal ou similar   P
  Kempinsky Gran Hotel des Bains 
  St. Moritz ou similar   PS
Stratford-Upon-	Avon	 Alvesnor	Manor	 	 	 P
  Billesley Manor   P
	 	 Macdonald	Swans	Nest	 	 	 P
  Walton    P
Tallin  Radisson Blu Sky Tallinn   P
  Palace    P
  Sokos Estoria Tallinn   PS
  Radisson Blu Olumpia   PS
	 	 Nordic	Forum	 	 	 PS
Taormina  Excelsior Palace  ou similar  P
	 	 Villa	Belvedere	ou	similar	 	 P
	 	 Villa	Deodoro	ou	similar		 	 P
	 	 Villa	Esperia	ou	similar	 	 	 PS
Valência	 	 Meliá	Valencia	ou	similar	 	 P
Varsóvia	 	 Mercure	Grand	 	 	 P
  Regent    PS
	 	 Novotel	Centrum	 	 	 P
  Radisson Sobieski   P
  Radisson Centrum   PS
Veneza	 	 Santa	Marina	ou	similar	 	 	 P
	 	 Mônaco	&	Grand	Canale	ou	similar	 	 P
	 	 All´Angelo	ou	similar	 	 	 P
	 	 Starhotel	Splendid	Venice	ou	similar	 	 P
	 	 Kette	ou	similar	 	 	 P
	 	 Cavalletto	&	Doge	Orseolo	ou	similar		 P
	 	 Bonvecchiati	ou	similar	 	 	 P
	 	 Continental	Venice	ou	similar	 	 P
  Eurostars Residenza Cannareggio ou similar P
  Gabrielli ou similar   P
	 	 Hilton	Molino	Stucky	Venice	ou	similar	 L
	 	 JW	Marriott	Venice	Resort	&	Spa	ou	similar	 L
Viena	 	 Falkensteiner		Am	Schottenfeld	 	 P
  Austria Trend Park Royal   P
  Fleming’s Hotel   P
	 	 AM	Konzerthaus	Vienna		 	 P
	 	 Imperial	Ridding	School	Renaissance	Viena	 P
Vilnius	 	 Holiday	Inn	Vilnius	 	 	 P
  Radisson Blu Lietuva   P
	 	 Vilnius	Grand	Resort	 	 	 P
	 	 Crowne	Plaza	Vilnius	 	 	 P
	 	 Amberton	Vilnius	 	 	 P
York	 	 Park	Inn	by	Radisson	York	City	Centre	 P
	 	 Novotel	York	Centre	 	 	 P
	 	 Hilton	York	 	 	 	 P
	 	 Marriott	York	 	 	 P
	 	 Holiday	Inn	York	 	 	 TS
  Hotel 53    TS
Zagreb  Sheraton Zagreb   P
Zermatt	 	 National	ou	similar	 	 	 PS
  Pollux ou similar   P
  Ambassador ou similar   P
	 	 Kreuz	&	Post	ou	similar	 	 	 P
Zurique  Central Plaza   ou similar   P
  Glockenhof ou similar   P
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Ankara  Segmen    T
Assis  Dei Priori ou similar   T
  Casa Leonori ou similar   P
  Cristallo ou similar   P
Atenas  Polis Grand    T
  Best Western Museum   TS
  President    TS
  Oscar    T
Balestrand  Kviknes Apartamento Standard  P
Bergen	 	 Augustin	 	 	 	 T
  Rica Bergen    T
Berlim  Sylter Hof Berlin   TS
  Holiday Inn City West   TS
  City East Berlin   TS
Braga  Ibis Braga    T
Budapest  Mercure Buda   TS
  Golden Park   TS
  Hotel Budapest   TS
Bursa  Ibis Bursa    T
Capadócia  Peri Tower    P
  Burku Kaya    P
Copenhague First Twentyseven   T
	 	 Comfort	Hotel	Vesterbro	 	 TS
Edimburgo  Ibis Edinburgh Centre South Bridge  T
  Holiday Inn Express Edinburgh City Centre T
  Holiday Inn Edinburgh City West  T
  Jurys Inn Edinburgh   T
Estocolmo  Quality Globe Arena   T
  Elite Palace    TS
	 	 Scandic	Norra	Bantorget	 	 TS
Fátima	 	 São	José	 	 	 	 T
Ferry	CPH-OSL	 Scandinavian	Seaways	(DFDS)	CABINE	INTERNA	P
Ferry	STO-HEL	 Silja	Line	CABINE	INTERNA	 	 P
Florença  Club ou similar   P
  Diplomat ou similar   T
	 	 Nilhotel	ou	similar	 	 	 T
Glasgow  Holiday Inn Express Theatreland  T
  Holiday Inn Express Glasgow City  T
  Centre Riverside   T
  Mercure Glasgow City   T
  Jurys Inn Glasgow   P
  Menzies Glasgow   TS
Inverness  Mercure Inverness   T
  Best Western Palace   P
  Columba    P
  Penta Inverness   TS
Istambul	 	 Nippon	 	 	 	 P
  Mercure Taksim   P
  Best Western  Empire Palace  P
Kusadasi	(Selkuc)	 Hitit	Selcuk		 	 	 P
Lisboa  Roma    T
Liverpool  Days Inn Liverpool  Center  T
  Hampton by Hilton Liverpool City Centre T
  Jurys Inn Liverpool   T
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	Vista	montanha	 T

CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
Londres  St. Giles    T
  Thistle Barbican   T
  Ibis Earls Court   T
	 	 Novotel	London	West	 	 	 P
Madrid  AC Aravaca    TS
  Praga    TS
Milão  Starhotel Business Palace ou similar  P
Oslo  Thon Opera    P
  Thon Triaden   T
  Scandic St Olavs Plass   P
  Scandic Ederkoppen   T
Porto  Ac Porto    T
  Quality Inn Praça da Batalha  T
  HF Tuela Porto   T
Praga  Ibis Praha Mala Strana   TS
  Duo Praha    TS
Santa Margherita
Ligure  Park Suisse ou similar   TS
São Petersburgo Dostoevsky    TS
	 	 Park	Inn	Nevsky	 	 	 TS
Salamanca  Dalba Salamanca   T
  Gran Hotel Corona Sol   T
Santorini	 	 Milos	Villas		 	 	 P
	 	 Nikolas	 	 	 	 T
	 	 Kallisti	 	 	 	 TS
  Albatros    T
Santiago	de
Compostela  Exe Area Central  Congreso  T
Stratford-Upon-Avon	 Mercure	Shakespeare	 	 	 P
  Best Western Grosvenor  T
	 	 Holiday	Inn	Stratford-Upon-Avon	 	 TS
  Legacy Falcon   TS
Moscou  Cosmos    P
Mykonos	 	 Alkistis	 	 	 	 P
  Eva    TS
  Dorion    TS
	 	 Yiannaki	 	 	 	 TS
	 	 Gianoulaki	Villages	 	 	 T
	 	 New	Aeolos		 	 	 TS
Pamukkale	 	 Villa	Lycus	 	 	 	 TS
Roma  Smart ou similar   P
	 	 Best	Western	Universo		ou	similar	 	 TS
  Club House Roma ou similar  TS
Veneza	(Mestre)	 Double	Tree	by	Hilton	ou	similar	 	 TS
  Hilton Garden  Inn Mestre ou similar P
	 	 NH	Laguna	Palace	ou	similar	 	 P
  Antony Mestre ou similar  P
Viena	 	 Austria	Trend	Beim	Theresianum	 	 TS
  Senator    TS
York	 	 Ibis	York	Centre	 	 	 T
	 	 Hampton	by	Hilton	York		 	 T
	 	 Holiday	Inn	York	 	 	 T
	 	 Novotel	York	 	 	 TS

LISTA DE HOTÉIS - CLASSIC
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode  
ser usado em qualquer uma das datas de saída Classic dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2018/2019, de maneira a substituir o hotel 
publicado na página de cada Tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e 
localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista:
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Assis  Castello di Petrata ou similar  L 
Balestrand	 	 Kviknes	Apartamento	Fjord	View	 	 P	
Bergen  Radisson Blu Royal Bryggen  L 
Copenhague Copenhagen Marriot   L 
Dubrovnik	 	 Grand	Villa	Argentina	 	 	 PS	
Estocolmo  Sheraton Stockholm   L 
Ferry	CPH-OSL	 Scandinavian	Seaways	(DFDS)	CABINE	
	 	 COMMODORE	WITH	BALCONY	 	 L	
Florença  Grand Minerva ou similar  PS 
Hvar  Adriana    PS 
Ljubljana	 	 Grand	Union	 	 	 PS	
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	Fjord	View	
  De Luxe rooms   L 
Moscou  Ararat Park Hyat Moscou  L 
Opatija	 	 Agava	 	 	 	 P	
Oslo	 	 Continental	Oslo	 	 	 L	
Roma	 	 Una	Roma	ou	similar	 	 	 PS	
São Petersburgo Astoria    L 
Saraievo  Central    L 
Sorrento	 	 Antiche	Mura	ou	similar	 	 PS	
Split  Radisson Blu Split   PS 
Veneza	 	 Hilton	Molino	Stucky	ou	similar	 	 L	
Zagreb  Esplanade Zagreb   L

LISTA DE HOTÉIS - PREMIUM PLUS
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode 
ser usado em qualquer uma das datas de saída Premium Plus dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2018/2019, de maneira a substituir 
o hotel publicado na página de cada Tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em 
categoria e localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.

CIDADE  HOTEL    CAT.

Reyklavik  Reykjavik City Center   P
  Radisson Blu 1919   P
Rovaniemi	 	 Original	Sokos	Vaakuna	Rovaniemi	 	 TS

LISTA DE HOTÉIS - EXTENSÕES
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode 
ser usado em qualquer uma das datas de saída de  Extensões dos Roteiros Europeus em 2018/2019, de maneira a substituir o hotel publicado na  
página de cada Tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e localização aos 
publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.
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