
Preços válidos para reservas feitas do 24 de Novembro até o 05 de Dezembro

www.wamos.com #comWamosSIM

ESENCIA EUROPEA 
(Madrid - Madrid) 
Saídas do 20 de Novembro de 2017- Março de 2019

2.030usd  OFERTA 1.299usd

BELLE EUROPE 
(París - París) 
Saidas de Abril 2018 - Março 2019

2.170usd OFERTA 1.399usd

Madrid - Cantábrico - Galicia
Saidas de Abril 2018 - Março 2019

1.500usd OFERTA 899usd

Madrid - Andalucía -
Costa del Sol - Marruecos
Saidas de Abril 2018 - Março 2019

2.110usd  OFERTA 1.299usd

EUROPA MONUMENTAL
(Madrid - Roma)
Saidas de Janeiro - Março 2018.

2.260usd OFERTA 1.699usd

Preços válidos por pessoa em quarto duplo ou triplo em dólares americanos (USD) para reservas feitas entre o 24 de Novembro  até o 05 de Dezembro. 
Esta oferta não será aplicável a outros descontos, suplementos, serviços adicionais nem ao seguro opcional. Consultar condições especiais de cada 
saída. Faça sua reserva em reservascircuitos@wamos.com

O Black Week começa e termina com um sim. Apressa-te!

Começa o 
Black Week

Até um

Viaja pela Europa

Do 24 de Novembro até o 05 de Dezembro
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1º Dia: (Sábado) AMÉRICA - MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. 
Noite a bordo.

2º Dia: (Domingo) MADRI  
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistên-
cia e traslado ao hotel. Durante este dia, membros 
de nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
esclarecer qualquer dúvida e dar informações so-
bre as atividades que você poderá realizar durante 
sua estadia em Madri. Alojamento.

3º Dia: (Segunda) MADRI 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local, que nos permi-
tirá conhecer os monumentos e contrastes que a 
capital da Espanha oferece, como o Estádio Santia-
go Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para te-
minar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas 
na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros 
e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido 
como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Na par-
te da tarde sugerimos uma visita opcional à cidade 
imperial de Toledo.

4º Dia: (Terça) MADRI - BURGOS - BORDEAUX 
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral Gótica, 
declarada “Patrimônio da Humanidade” pela UNES-
CO. Posteriormente, continuação da viagem através 
do País Basco até a fronteira francesa para chegar a 
Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia: (Quarta) BORDEAUX - VALE DO LOIRE - 
AMBOISE - ROUEN 
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loi-
re, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Chegaremos a Amboise, onde teremos tempo livre 
para visitar opcionalmente seu magnífico castelo, 
classificado como Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, que além ter sido a residência predileta 
de muitos reis da França, também abriga o túmulo 
de Leonardo da Vinci. Continuação para Rouen, co-
nhecida como a “Atenas do Gótico” por suas muitas 
e importantes construções religiosas e civis de es-
tilo gótico. Alojamento.

6º Dia: (Quinta) ROUEN - CALAIS - FERRY - DOVER 
- LONDRES 
Café da manhã e saída para Calais para embarcar no 
ferry que, num agradável passeio, nos levará a Dover, 
em território inglês. Desembarque e continuação de 
nossa viagem para chegar a Londres. Alojamento. 
Possibilidade de fazer uma excursão opcional a Lon-
dres, à City e visita a um típico “English Pub”. 

7º Dia: (Sexta) LONDRES 
Café da manhã e alojamento. Na parte da ma-
nhã, visita panorâmica com guia local à capital do 
Reino Unido. Com mais de 2 mil anos de história, 
sua popularidade pode ser atribuída à riqueza de 
sua cultura e à presença de inúmeros edifícios 

históricos, museus e monumentos importantes. 
Passaremos pelos lugares mais representativos, 
como as Casas do Parlamento e o Big Ben, a Aba-
dia de Westminster, Praça de Trafalgar, Palácio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus e 
bairro de Knightsbridge. Tarde livre para continuar 
desfrutando de uma das capitais mais animadas 
do mundo ou aproveitar para garimpar achados e 
fazer ótimas compras.

8º Dia: (Sábado) LONDRES 
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford 
e Windsor. Oxford é a cidade universitária mais fa-
mosa do mundo. Nesta bela cidade, conheceremos 
o interior de uma de suas prestigiosas faculdades. 
A seguir, nos dirigiremos a Windsor atravessando 
o vale do Tâmisa, onde poderemos apreciar cida-
dezinhas típicas do interior da Inglaterra, como a 
adorável Henley-on-Thames, onde se celebra a fa-
mosa Regata Real. Chegada a Windsor, tempo livre 
e posteriormente, visita ao famoso Castelo (entrada 
inclusa), residência oficial da Família Real há vários 
séculos. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

9º Dia: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE - 
EUROTÚNEL - CALAIS - PARIS 
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Euro-
túnel, passando por debaixo do Canal da Mancha, e 
seguir viagem até Paris. Alojamento. À noite, você 
vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” 
e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia: (Segunda) PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais im-
portantes, como a Place de la Concorde, a Bastilha, 
Bairro Latino, Champs Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma pa-
rada para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer 
uma visita opcional ao Museu do Louvre, um dos mu-
seus mais importantes do mundo e, à noite, assistir 
ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge.

11º Dia: (Terça) PARIS 
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional 
ao magnífico Palácio de Versalhes, residência do 
Rei Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura e 
seus belos jardins, mas também por ser um marco 
importante na história da França. Declarado Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

12º Dia: (Quarta) PARIS - HEIDELBERG 
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade 
universitária, berço da cultura alemã e louvada por 
todos os poetas românticos alemães. Bem no alto 
de suas estreitas ruelas erguem-se, majestosas, 
as ruínas do castelo de Heidelberg. Caminhada em 
seu centro histórico. Alojamento.

Europa monumental (Cód. 20 dias: 510MR-17/18; 23 dias: 510MM-17/18)

13º Dia: (Quinta) HEIDELBERG (Rota Romântica) - 
ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica, 
chegaremos a Rotemburgo, onde daremos um 
passeio a pé para admirar esta bela cidade me-
dieval que parece saída de um conto de fadas. 
Poderemos contemplar suas típicas ruas, antigas 
casas e a arquitetura germânica da chamada “Rota 
Romântica”. Continuação de nossa viagem para 
adentrar no coração dos Alpes Austríacos pelo 
Fern Pass. Teremos a oportunidade de admirar 
belíssimas paisagens alpinas até nossa chegada a 
Innsbruck. Alojamento.

14º Dia: (Sexta) INNSBRUCK - VERONA - VENEZA 
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta magnífica cidade austríaca, capital do Tirol, 
cercada por picos de 2.000 a 2.500 metros de alti-
tude. Visitaremos a Basílica de Wilten, belo exem-
plo do rococó tirolês, e conheceremos o símbolo 
da cidade, o “Telhadinho de Ouro”, em pleno centro 
histórico. Em seguida, saída para Verona, mundial-
mente conhecida graças à história de amor de Ro-
meu e Julieta. Tempo livre e continuação de nossa 
viagem até Veneza. Alojamento.

15º Dia: (Sábado) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA 
Café da manhã a visita panorâmica a pé com guia 
local por esta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos, que, há séculos, é o símbolo histórico da 
cidade. Veremos também a famosa Ponte dos Sus-
piros, um dos locais mais emblemáticos e român-
ticos de Veneza. No final da visita faremos uma 
parada numa fábrica de cristal, onde poderemos 
admirar como é feito o famoso cristal veneziano. 
Tempo livre para almoço e possibilidade de fazer 
uma excursão opcional de gôndola. A seguir, saída 
para Pádua, onde faremos uma breve parada para 
visitar a igreja de Santo Antônio e prosseguiremos 
nossa viagem para Florença, berço do Renasci-
mento. Alojamento.

16º Dia: (Domingo) FLORENÇA 
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 
a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fio-
re, com seu batistério e a importante Porta do Pa-
raíso. Tarde livre para continuar descobrindo esta 
fantástica cidade. À noite, você poderá participar 
opcionalmente de um jantar com música e dança: 
“Noitada Florentina”.

17º Dia: (Segunda) FLORENÇA - ASSIS - ROMA 
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efe-
tuando uma breve pausa em Assis para visitar a Ba-
sílica de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamen-
to. Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma 
Barroca”, durante a qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

ZARAGOZA
ASSIS

FLORENÇANICE PISA

BARCELONA

VERONA VENEZA

INNSBRUCK

BORDEAUX

BURGOS

MADRI

ROUEN

DOVER
LONDRES

VALE DO LOIRE

CALAIS

AMBOISE

PARIS

Cidade de início e fim do circuito.

ROTEMBURGO
HEIDELBERG

PÁDUA

ROMA
GUÍA

FALANDO
PORTUGUÉS

Em saídas
indicadas

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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18º Dia: (Terça) ROMA (Nápoles - Capri e Pompeia) 
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcio-
nais mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e 
Pompeia”, uma excursão de dia completo com al-
moço incluso para conhecer Pompeia, mitológica 
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão 
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de Nápo-
les para embarcar rumo à ilha de Capri, visitando 
a famosa Gruta Branca (sempre que houver con-
dições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

19º Dia: (Quarta) ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia re-
alizaremos uma visita panorâmica, passando pe-
los lugares de maior interesse da “Cidade Eterna”. 
Finalizaremos a visita na Praça São Pedro, onde 
assistiremos, sempre que possível, à Audiência 
Papal. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Ca-
pela Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o 
túmulo do Papa João Paulo II.

20º Dia: (Quinta) ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA 
VIAGEM para os participantes com circuito ter-
minando em ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera 
Francesa. Alojamento. Sugerimos uma excursão op-
cional a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino.

21º Dia: (Sexta) NICE - BARCELONA 
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanho-
la. Chegada a Barcelona. Alojamento. Que tal des-
frutar das diversas possibilidades noturnas que 
a cidade oferece?

22º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRI 
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmi-
ca com guia local a esta magnífica cidade que tem 
sido palco de vários eventos mundiais que contribui-
ram para configurá-la e dar a projeção internacio-
nal que hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares 
mais típicos e originais. Faremos uma pausa para 
fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí, e 
subiremos a montanha de Montjuic. Ao finalizar a 
visita, saída para Zaragoza. Tempo livre para visitar 
a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da 
hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na parte 
da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

23º Dia: (Domingo) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA 
VIAGEM para os participantes com circuito ter-
minando em MADRI.

76$

Início
Fim

Duração

MADRI
ROMA

20 dias

MADRI
MADRI
23 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo  USD

Baixa Temporada ___________ 2.190 2.540
Média Temporada __________ 2.260 2.600
Alta Temporada _____________ 2.490 2.810
Supl. quarto individual ______ 1.010 1.180
Supl. Meia Pensão duran-
te toda a viagem, exceto em 
Madri (16/18 jantares) ____ 560 630
Desc. Venda Antecipada __ 65 76

O PREÇO INCLUI ___________________________________________________________

• Seguro de assistência em viagem.
• Traslado de chegada e saída (aerop./hotel/aerop.).
• Alojamento com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante todo o circuito.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Innsbruck, Veneza, Florença, Roma e Barcelona.
• Travessia do Canal da Mancha; Travessia de Ferry 

Calais-Dover e Eurotúnel Folkestone-Calais.
• Taxas de estadia turística em Veneza, Florença, Roma e 

Barcelona.

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

EXCURSÕES OPCIONAIS ___________________________________________

Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 
indicadas nas páginas 8 e 9.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________

Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte ****
1 BORDEAUX Alton ***
1 ROUEN Rouen St Sever ***
3 LONDRES Royal National ***
3 PARIS Campanile Porte D'Italie ***
1 HEIDELBERG Arcadia ***
1 INNSBRUCK Dollinguer ***

1
VENEZA 
(Mestre)

Albatros ****

2 FLORENÇA Grifone ****
3 ROMA Club House ****
1 NICE Campanile Nice Aeroport ***
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 MADRI Florida Norte ****

 ROMA - NICE - BARCELONA - MADRI - BORDEAUX -    
 ROUEN - LONDRES - PARIS - HEIDELBERG -  
 INNSBRUCK - VENEZA - FLORENÇA - ROMA  

1º Dia: (Domingo) AMÉRICA - ROMA. Noite a bordo.
2º Dia: (Segunda) ROMA. Assistência e traslado ao hotel.
3º Dia: (Terça) ROMA
4º Dia: (Quarta) ROMA
5º Dia: (Quinta) ROMA - PISA - NICE
6º Dia: (Sexta) NICE - BARCELONA
7º Dia: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
8º Dia: (Domingo) MADRI. Visita panorâmica.
9º Dia: (Segunda) MADRI
10º Dia: (Terça) MADRI - BURGOS - BORDEAUX
11º Dia: (Quarta) BORDEAUX - VALE DO LOIRE - 
BLOIS - ROUEN
12º Dia: (Quinta) ROUEN - CALAIS - FERRY - DOVER 
- LONDRES
13º Dia: (Sexta) LONDRES
14º Dia: (Sábado) LONDRES
15º Dia: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE - 
EUROTUNEL - CALAIS - PARIS
16º Dia: (Segunda) PARIS. Visita panorâmica.
17º Dia: (Terça) PARIS
18º Dia: (Quarta) PARIS - HEIDELBERG
19º Dia: (Quinta) HEIDELBERG (Ruta Romântica) - 
ROTEMBURGO - INNSBRUCK
20º Dia: (Sexta) INNSBRUCK - VERONA - VENEZA
21º Dia: (Sábado) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
22º Dia: (Domingo) FLORENÇA
23º Dia: (Segunda) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
24º Dia: (Terça) ROMA. 
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM.

Rotativo monumental 
(Roma · Roma) (Cód. 24 dias: 569-17)

Início
Fim

Duração

ROMA
ROMA

24 dias
Preços por pessoa Quarto Duplo  USD

Média Temporada ______________________________ 2.640
Alta Temporada __________________________________ 2.840
Supl. quarto individual ___________________________ 1.200

Supl. Meia Pensão durante toda a viagem, 
exceto em Madri (19 jantares) __________________ 665

Desc. Venda Antecipada ______________________ 79

NOTA _________________________________________________________________________________

• Ver detalhes das etapas, O PREÇO INCLUI e HOTÉIS 
PREVISTOS no itinerário EUROPA MONUMENTAL (Pág. 
Anterior).

• O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA _______________________________

Mai 14 21 28 Ago 13 20
Jun 4 11 18 25 Set 3 10 17 24
Jul 2 9 16 23 30 Out 1
l Média Temporada l Alta Temporada

NOTA _________________________________________________________________________________

* Opcional: retorno ROMA-BARCELONA de ferry  
(Ver mais detalhes na página 65)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA _______________________________

Mar 25* Set 2 9 16 23 30
Abr 8 22 29 Out 7 28
Mai 6 13 20 27 Dez 2 16 30
Jun 3 10 17 24 Fev18 10 24
Jul 1 8 15 22 29 Mar18 3 10 17 24
Ago 5 19 26
* Nesta data, PVP conforme folheto Temporada 2016/17.
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

 Saídas com guia falando português.
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  CIRCUITOS PELA EUROPA 2018-2019 

 

esencia europea ( Fim em  MADRI ) (Cód. 509-18/19) 

 

DATAS DE SAÍDA DESDE AMÉRICA 

            
Abr 13   Out 12   

Mai 11  25   Dez 14   

Jun 8  22   Jan 18 25   

Jul 6  20         

Ago 3  10  31   mar-19 8  22   

Sep 14  21           

Temporada Alta Temporada Média Temporada Baixa     

 

Día 1º: (Sexta-feira) AMÉRICA-MADRI 

Saída de sua cidade de origem com destino final, Madri. Noite a bordo.  
 
Día 2º: (Sábado) MADRI 

Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de nossa empresa 
estarão no hotel para ajudá-lo a esclarecer qualquer dúvida e dar informações sobre as atividades que você poderá realizar 
durante sua estadia em Madri: compras, shows, museus, excursões opcionais nas redondezas, etc., e tudo o mais que 
você precisa saber para desfrutar desta cidade cosmopolita. Alojamento. 
 
Día 3º: (Domingo) MADRI 

Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorámica com guia local, que nos permitirá conhecer os monumentos e 
contrastes que a capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para 
teminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas na Plaza Mayor, Templo de Debod, Praça de Touros e na Plaza 
de Colón, com refrigerante oferecido como cortesía pelo Hard Rock Café Madrid. Na parte da tarde sugerimos uma visita 
opcional à cidade imperial de Toledo. 
 
Día 4º: (Segunda-feira) MADRI-BURGOS-BORDEAUX 

Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta cidade castelhana para admirar sua Catedral Gótica, declarada 
“Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem através do País Basco até a fronteira 
francesa para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento. 
 
Día 5º: (Terça-feira) BORDEAUX-VALE DO LOIRA-BLOIS-PARÍS 

Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. Parada em Blois, 
onde haverá tempo livre para visitar opcionalmente um dos castelos mais famosos da região e continuação para Paris. 
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena. 
 
Día 6º: (Quarta-feira) PARÍS 

Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importantes, como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar simbólico 
da Revolução Francesa- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que abriga o túmulo de 
Napoleão, etc. Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma visita opcional ao Museu 
do Louvre, um dos museus mais importantes do mundo e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso Moulin 
Rouge. 
 
Día 7º: (Quinta-feira) PARÍS 

Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual você poderá fazer uma excursão opcional ao magnífico Palácio 
de Versalhes, residência do Rei Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não somente por sua impressionante 
arquitetura e seus belos jardins, mas também por ser um marco importante na história da França. Declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO em 1979. 
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Día 8º: (Sexta-feira) PARÍS-TURÍM 
 

Café da manhã e saída para Turim, famosa cidade barroca, capital da região de Piemonte. Como destaque, sua rica 

arquitetura de diferentes estilos. A cidade se orgulha de ter sido a primeira capital da Itália e mais ainda por hospedar o 

Santo Sudário, considerado a relíquia mais importante do cristianismo, que está resguardado na capela real da Catedral 

de São João Batista, embora nem sempre esteja exposto à vista de todos como forma de proteção. Alojamento. 

Día 9º: (Sábado) TURÍM-VENEZA 

Café da manhã e saída para Veneza. Chegada e alojamento. Em seguida realizaremos uma visita panorâmica a pé com 
guia local nesta cidade singular, que nos levará ao impressionante espaço monumental da Praça São Marcos, que, há 
séculos, é o símbolo histórico desta cidade encantadora e única no mundo. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emblemáticos e românticos de Veneza. No final da visita faremos uma parada 
numa fábrica de cristal, onde poderemos admirar como é feito o famoso cristal veneziano e, em seguida, possibilidade 
de realizar um agradável passeio opcional de gôndola. 
 
Día 10º: (Domingo) VENEZA-FLORENÇA 

Café da manhã e continuação da nossa viagem até Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. Chegada 
e alojamento. Sairemos em seguida para realizar a visita panorâmica com guia local. Passearemos por suas ruas e 
praças, como a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, 
com seu batistério e a importante Porta do Paraíso. 
 
Día 11º: (Segunda-feira) FLORENÇA-ASSÍS-ROMA 

Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetuando uma breve pausa em Assis para visitar a Basílica de São 
Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma Barroca”, durante a qual você 
poderá descobrir as fontes e praças mais importantes da cidade. 
 
Día 12º: (Terça-feira) ROMA (Nápoles-Capri e Pompeia) 

Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, uma excursão de dia completo com almoço incluso para 
conhecer Pompeia, mitológica. cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao 
porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma. 
 
Día 13º: (Quarta-feira) ROMA  

Café da manhã e alojamento. Durante este dia faremos uma visita panorâmica pela cidade com guia local passando pelos 
lugares mais interesantes da “Cidade Eterna”, assim chamada porque parece ter parado no tempo. Durante o passeio 
panorâmico veremos a Praça Veneza, Santa Maria Maior, São João de Latrão, Coliseu, Fóruns Imperiais, Circo Máximo, 
Termas de Caracala, entre outros. Finalizaremos a visita na Praça São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, à 
Audiência Papal. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela Sistina 
e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo do Papa João Paulo II. 
 
Día 14º: (Quinta-feira) ROMA-PISA-NICE 

Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça dos Milagres para contemplar o belo complexo monumental formado 
pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação para Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. 
Sugerimos desfrutar do ambiente cosmopolita desta cidade ou participar de uma excursão opcional a Mônaco, Monte Carlo 
e seu famoso cassino. 
Día 15º: (Sexta-feira) NICE-BARCELONA 

Café da manhã e breve circuito panorâmico pela cidade para continuar rumo à fronteira española através da Provença. 
Chegada a Barcelona. Alojamento. Que tal desfrutar das diversas posibilidades noturnas que a cidade oferece? 
 
Día 16º: (Sábado) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRI 

Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorámica com guia local nesta maravilhosa cidade. Percorreremos os 
lugares mais típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a visita, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade e percorrer seu 
centro antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento. 
 
Día 17º: (Domingo) MADRI 

  



4 
 

 

O PREÇO INCLUI 

Seguro de assistência em viagem 

Traslados de chegada e saída (apto ./ hotel / apto.) 

Hospedagem com café da manhã buffet 

Guía acompanhante tudo o percorrido 

Visita com guía local em Madri, París, Veneza, Florença, Roma e Barcelona. 

Taxas turísticas 
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belle europe  (Cód. 454-18) 

 

DATAS DE SAÍDA DESDE AMÉRICA 

Mai 6  20   Ago 12  26   

Jun 3  17   Sep 9  23     

Jul 1  15  29   Out 7   

Temporada Alta Temporada Média     

 

 
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS 

Saída de seu país de origem com destino a Paris. Noite a bordo. 
 
Día 2º: (Segunda-feira) PARÍS 

Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e traslado ao hotel. À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena. Alojamento. 
 
Día 3º: (Terça-feira) PARÍS  

Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde passaremos 
ao longo de seu marcos mais importantes, como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar simbólico da Revolução 
Francesa - seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos 
uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para realizar uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
residência do Rei Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 
1979. À noite, você vai poder assistir ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge. 
 
Día 4º: (Quarta-feira) PARÍS 

Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar passeando e descobrindo maravilhosos pormenores. Sugerimos 
realizar uma visita opcional, na parte da manhã, ao Museu do Louvre, um dos museus mais importantes do mundo. 
Tempo livre e, a seguir, você pode admirar a Ópera de Paris, um dos edifícios mais belos e representativos da cidade, 
onde se reunia a burguesia e a aristocracia parisiense; para posteriormente subir a famosa colina de Montmartre, 
também conhecida como “Bairro dos Pintores”, o mais típico e boêmio da cidade, com suas ruas repletas de artistas e 
acolhedores cafés onde é possível saborear a tradicional sopa de cebola e os famosos crepes, tendo como pano de 
fundo a bela Basílica do Sagrado Coração, situada no alto da colina e desfrutar das espetaculares vistas da cidade. 
 
Día 5º: (Quinta-feira) PARÍS – CRUZEIRO PELO RENO - FRANKFURT 

Café da manhã e saída para a fronteira alemã até chegar a Boppard para realizar um maravilhoso cruzeiro ao longo do 
rio Reno durante o qual veremos o Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos “verticais” que se encontram nas 
encostas do Reno. Desembarque e continuação da viagem para chegar a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e 
cidade natal de Goethe. Alojamento. 
 
Día 6º: (Sexta-feira) FRANKFURT - BERLÍM 

Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda visível nos 
vestígios do período pós-guerra, com um presente cosmopolita e moderno, e se converteu num ponto de encontro das 
novas tendencias artísticas europeias. Chegada e alojamento. 
 
Día 7º: (Sábado) BERLÍM 

Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita panorâmica com guia local, para conhecer mais de perto sua 
história. Percorreremos os lugares mais importantes da capital alemã: Portão de Brandemburgo, o Parlamento 
Reichstag, o Checkpoint Charlie, a Coluna da Vitória, a Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, os restos do Muro de Berlim, 
a rua “Debaixo das Tílias” (Unter den Linden) e a Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre para continuar 
desfrutando desta histórica e, ao mesmo tempo, moderna cidade. 
 
Día 8º: (Domingo) BERLÍM - DRESDEN - PRAGA 

Café da manhã e saída para Dresden, capital da Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba, conhecida mundialmente 
como a cidade do barroco. Tempo livre para dar um passeio e admirar a igreja de Nossa Senhora, monumento mais 
representativo contra a guerra, de cuja cúpula se descortina uma incomparável vista panorâmica da cidade. Continuação 
rumo à fronteira checa para chegar à magnífica capital do país, Praga. Alojamento. 
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Día 9º: (Segunda-feira) PRAGA 

Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita panorâmica a esta magnífica joia monumental, uma das cidades 
mais belas da Europa. Percorreremos suas ruas e monumentos mais interessantes, como o Teatro Nacional, a Praça 
Venceslau, a famosa Praça da Cidade Velha com seu relógio astronômico, a Igreja de Nossa Senhora de Týn e a Ponte 
Carlos, a mais famosa da cidade. Tarde libre para continuar explorando suas encantadoras ruas, fazer compras ou 
mesmo assistir a um autêntico e original Teatro Negro. 
 
Día 10º: (Terça-feira) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE 

Café da manhã e saída para a Eslováquia para chegar à sua capital, Bratislava, às margens do rio Danúbio. Tempo livre 
para conhecer seu atrativo centro histórico e admirar seu famoso Castelo, situado numa colina, na parte mais alta da 
cidade, visível praticamente de qualquer ponto. Esta bonita cidade de pequeñas dimensões é um deleite para os 
sentidos, rua após rua, sua história e sua grandeza são praticamente palpáveis. No horário combinado, continuação da 
viagem para chegar a Budapeste. À noite, teremos oportunidade de fazer, opcionalmente, um agradável passeio fluvial 
no Danúbio. Alojamento. 
 
Día 11º: (Quarta-feira) BUDAPESTE - VIENA 

Café da manhã. Visita panorâmica com guia local a esta singular cidade, capital da Hungria, dividida em duas partes pelo 
rio Danúbio: Buda, antiga sede da realeza e elegante zona residencial, localizada no alto de uma colina, onde se 
destacam o Palácio Real e o Bastião dos Pescadores; e Peste, que fica na planície e é o centro econômico e comercial 
da cidade, com seu grandioso Parlamento, a Praça dos Heróis e a elegante avenida Andrassy. Pontes enormes 
conectam ambos os lados. Caminharemos por suas ruas repletas de história para descobrir por que Budapeste é 
conhecida como a “Pérola do Danúbio”. Tempo livre e, na hora marcada, saída para a Imperial Viena. Alojamento 
 
Día 12º: (Quinta-feira) VIENA 

Café da manhã e alojamento. Visita panorámica a esta cidade histórica, antiga capital do Império austro-húngaro. 
Percorreremos sua avenida mais espetacular, em forma de anel, onde belos palácios se sucedem, um após o outro, 
destacando-se a Ópera, a Prefeitura, o Palácio Hofburg e a Igreja Votiva. Cruzando o Danúbio, chegaremos à Sede das 
Nações Unidas, passaremos pelo Prater, com a famosa roda-gigante, pela espetacular Karlsplatz, com a Igreja de São 
Carlos Borromeu, pela Musikverein, sede da Filarmônica de Viena, onde é celebrado, a cada novo ano, o famoso 
concerto, sem esquecer o vasto e florido parque onde se encontra o Palácio Belvedere. A seguir, possibilidade de visitar, 
opcionalmente, o interior e os jardins do magnífico Palácio de Verão Schönbrunn e a Ópera de Viena. Tarde livre. 
 
Día 13º: (Sexta-feira) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK 

Café da manhã e saída para Salzburgo. Tempo livre para passear nesta bela cidade, berço de Mozart e Patrimônio da 
Humanidade, detentora de um centro histórico dos mais preservados. Continuação para Innsbruck, capital do Tirol, 
coração dos Alpes. Alojamento. 
 
Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA - BERNA 

Café da manhã. Saída para o pequeno principado de Liechtenstein. Parada em sua capital, Vaduz, às margens do rio 
Reno, rodeada de montanhas e coroada pelo magnífico castelo, residência oficial do Príncipe. Continuação para Lucerna, 
cidade localizada às margens do Lago dos 4 Cantões; tempo livre para visitá-la e admirar seu monumento mais famoso: 
Kapellbrücke, a ponte de madeira mais antiga da Europa e a segunda mais extensa (204,70 m), que atravessa o rio 
Reuss e conecta a cidade antiga e a cidade nova. Na hora marcada, continuação da viagem para Berna, a capital do 
país, belíssima cidade situada num meandro do rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983, por conta de sua 
arquitetura medieval preservada através dos séculos. Alojamento. 
 
Día 15º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS 

Café da manhã e saída para a fronteira francesa para chegar a Beaune, capital da região vinícola de Borgonha. Tempo 
livre para percorrer suas belas ruas de pedras e admirar seu excepcional patrimônio, como a Basílica de Notre Dame, o 
Museu do Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade convertido em museu. Continuação para Paris. Alojamento. 
 
Día 16º: (Segunda-feira) PARÍS 

Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA VIAGEM. 
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O PREÇO INCLUI 

Seguro de assistência em viagem 

Traslados de chegada e saída (apto ./ hotel / apto.) 

Hospedagem com café da manhã buffet 

Guía acompanhante tudo o percorrido 

Visita com guía local em Paris, Berlim, Praga, Budapeste e Viena. 

Cruzeiro pelo Reno 

Taxas turísticas 
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CIRCUITOS POR ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS 2018-2019 

 

MADRI · CANTÁBRICO · GALICIA (Cód. 265-18) 
 

DATAS DE SAÍDA DESDE AMÉRICA 

QUARTAS - Do 4 ABRIL até 10 OUTUBRO 2018 

 
Día 1º: (Quarta-feira) AMÉRICA - MADRI 

Saída de sua cidade de origem com destino a Madri. Noite a bordo. 
 
Día 2º: (Quinta-feira) MADRI 

Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 
 
Día 3º: (Sexta-feira) MADRI 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica da cidade com guia local, que nos permitirá 
conhecer os monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece. Passaremos ao longo dos lugares mais 
importantes, como: o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, para terminar na régia Plaza de 
Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza Mayor, na Praça de Touros e na Plaza de Colón, com 
refrigerante oferecido como cortesia pelo Hard Rock Café Madrid. Tarde livre para continuar visitando a cidade ou 
fazer uma excursão à cidade imperial de Toledo. 
 
Día 4º: (Sábado) MADRI - ZARAGOZA - SAN SEBASTIAN 

Café da manhã. Saída para Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade e passear no centro antigo. À tarde, continuação para San Sebastián. Circuito panorâmico nesta 
cidade de estilo francés e aburguesado, cuja paisagem é dominada pela baía e pela praia de La Concha. 
Alojamento. 
 
Día 5º: (Domingo) SAN SEBASTIAN - BILBAO - CASTRO URDIALES - SANTANDER 

Café da manhã. Saída rumo ao Monte Igueldo, de onde é possível contemplar a vista da cidade e continuação 
para Bilbao. Passeio panorámico com tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim para admirar esta 
moderna obra de arquitetura. Prosseguiremos até Castro Urdiales, típica cidade de pescadores do norte. Tempo 
livre. Saída para Santander, cidade portuária que conta com numerosas praias, como a de El Sardinero. 
Alojamento. 
 
Día 6º: (Segunda-feira) SANTANDER - SANTILLANA - COVADONGA - OVIEDO 

Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, que abriga verdadeiros tesouros arquitetônicos, como a Colegiada 
de Santa Juliana. Continuação para Covadonga e tempo livre para visitar o Santuário e a gruta com a imagem da 
Virgem. À tarde, saída para Oviedo, que destaca pela beleza de suas ruas e sua Catedral, uma das obras mais 
importantes do gótico asturiano e Patrimônio da Humanidade. Alojamento. 
 
Día 7º: (Terça-feira) OVIEDO - GIJON - CUDILLERO - LUGO 

Café da manhã. Saída para Gijón, circuito panorámico e continuação para Cudillero, típica cidade de pescadores. 
Na parte da tarde, saída em direção a Lugo, que ainda conserva vestígios de seu pasado romano, como suas 
muralhas, declaradas Patrimônio da Humanidade. Alojamento. 
 
Día 8º: (Quarta-feria) LUGO - A CORUÑA 

Café da manhã. Saída para A Coruña. Visita panorámica percorrendo o Passeio da Marina, a Praça de Maria 
Pita, a Torre de Hércules, onde faremos uma parada para admirar o farol mais antigo do mundo. Tarde livre. 
Possibilidade de fazer uma excursão opcional às Rias Altas. Alojamento 
 
Día 9º: (Quinta-feira) A CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Café da manhã. Saída para Santiago, Patrimônio da Humanidade, centro de peregrinação cristã e ponto final 
da via do Caminho de Santiago. Visita à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua Catedral, dedicada 
ao Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre. Alojamento.  
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Día 10º: (Sexta-feira) SANTIAGO DE COMPOSTELA - RIAS BAJAS - LA TOJA - VIGO 

Café da manhã. Saída para a deliciosa região das Rias Baixas galegas rumo a La Toja, uma das ilhas mais 
conhecidas graças ao seu famoso balneário. Tempo livre e continuação pela Ria de Arosa e Pontevedra até 
chegar a Vigo. Alojamento. 
 
Día 11º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRI 

Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária, 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Você vai admirar sua Plaza Mayor, a Casa das 
Conchas, a Catedral e a Universidade. Continuação da viagem rumo a Villacastín e Guadarrama para chegar 
a Madri. Alojamento. 
 
Día 12º: (Domingo) MADRI 

Café da manhã. FIM DA VIAGEM 
 
 

HÓTEIS 

Noites - Cidade    
3 MADRI Acta Madfor ***   
1 SAN Sebastián Mercure Monte Igueldo ****   

1 SANTANDER Santemar ****   

1 OVIEDO Exe Oviedo ****   

1 LUGO Mendez Nuñez ****   

1 A CORUÑA Tryp Coruña ****   

1 SANTIAGO Tryp Santiago ****   

1 VIGO Ciudad de Vigo ****   

      

 
 

 

O PREÇO INCLUI 

Seguro de assistência em viagem, inclui despesas em saúde de até 60.000€ 

Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 

Hospedagem com café da manhã buffet 

Guía acompanhante tudo o percorrido 

Visita com guía local em Madri e Santiago e percorrido panorâmico em S.Sebastián, Bilbao, Gijón e A Coruña. 

Taxas turísticas 
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MADRI · ANDALUZIA · COSTA DO SOL · MARROCOS  
(Cód. 320-18/19) 

 

DATAS DE SAÍDA DESDE AMÉRICA 

DOMINGOS - Todo o ano do 1 ABRIL 2017 até 24 MARÇO 2019 

 
Día 1º (Domingo) AMÉRICA - MADRI 

Saída de sua cidade de origem com destino a Madri. Noite a bordo. 
 
Día 2º (Segunda-feira) MADRI 
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 
 
Día 3º (Terça-feira) MADRI 

Café da manhã e alojamento. Visita panorámica com guia local que nos permitirá conhecer os monumentos e 
contrastes que a capital da Espanha oferece, como o Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no Templo de Debod, na Plaza Mayor, na Praça de 
Touros e na Plaza de Colón, com refrigerante oferecido como cortesía pelo Hard Rock Café Madrid. Tarde livre para 
realizar uma excursão nas proximidades. 
 
Día 4º: (Quarta-feira) MADRI – CÁCERES* – SEVILHA 

Saída para a região de Extremadura até chegar a Cáceres. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade. 
Continuação da viagem para Sevilha. Alojamento. 
 
Día 5º (Quinta-feira) SEVILHA 

Café da manhã. De manhã, visita panorâmica percorrendo a Universidade, o Parque de Maria Luísa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 1929 e os Jardins de Murillo. Passeio a pé pelo Bairro de Santa 
Cruz até a Catedral (visita ao interior) com a Giralda. Tarde livre para continuar explorando a cidade. Alojamento. 
 
Día 6º (Sexta-feira) SEVILHA - RONDA - COSTA DO SOL  

Café da manhã e saída para Ronda, uma das ciudades mais antigas da Espanha. Tempo livre para admirar 
seus principais monumentos, como a Praça de Touros e a Ponte Nova Na parte da tarde, saída para a Costa 
del Sol. Jantar e alojamento. 
 
Día 7º (Sábado) COSTA DO SOL 

Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste ponto turístico mundialmente famoso. 
 
Día 8º (Domingo) COSTA DO SOL - ALGECIRAS/TARIFA - TANGER - RABAT 

Café da manhã e saída ao longo da Costa del Sol para chegar a Tarifa, onde iremos embarcar no ferry para 
cruzar o estreito de Gibraltar com destino a Tânger. Desembarque e breve visita panorámica nesta cidade 
labiríntica com forte influencia europeia. Continuação para Rabat, a capital do Reino de Marrocos. Visita 
panorâmica à cidade passando pelo Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Fortaleza ou 
Kasbah dos Oudaias. Jantar e alojamento. 
 
Día 9º (Segunda-feira) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH 
Café da manhã e saída para Casablanca, que representa o desenvolvimento e a modernidade do país. Visita 
panorâmica nesta cidade. Finalizada a visita, tempo livre para admirar a magnífica Mesquita de Hassan II, a 
terceira maior do mundo. Continuação para Marrakech. Jantar e alojamento. 
 
Día 10º (Terça-feira) MARRAKECH  

Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, visita à cidade imperial, onde se destaca o minarete 
Koutoubia, as tumbas Saadianas, o Palácio Bahia e a movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio Cultural 
da Humanidade. Tarde livre para continuar visitando a cidade. 
 
Día 11º (Quarta-feira) MARRAKECH - MEKNES - FEZ  

Café da manhã e saída para Meknès, capital durante o reinado do sultão Moulay Ismail e Patrimônio da 
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Humanidade. Visita a esta cidade cercada por altas muralhas, onde poderemos admirar o portão de “Bab Al-
Mansour”, os Silos e Estábulos, e o Mausoléu de Moulay Ismail. Continuação para Fez. Jantar e alojamento. 
 
Día 12º (Quinta-feira) FEZ  

Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica à cidade. Percorreremos os bairros 
judeu e cristão, as sete portas do Palácio Real e a Grande Medina de Fez, Patrimônio da Humanidade, onde 
visitaremos uma madraçal (escola corânica) do século XIV. Tarde livre. 
 
Día 13º (Sexta-feira) FEZ - TANGER - TARIFA/ALGECIRAS - COSTA DO SOL  
Café da manhã e saída para Tânger, onde embarcaremos no ferry para atravessar novamente o estreito de 
Gibraltar em direção a Tarifa/Algeciras. Desembarque e continuação até a Costa del Sol. Jantar e alojamento. 
 
Día 14º (Sábado) COSTA DO SOL - GRANADA 
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, saída para Granada, visitando o complexo monumental da 
Alhambra. Alojamento. 
 
Día 15º (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRI 

Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta cidade, Patrimônio da Humanidade, fazendo uma caminhada 
pelo centro histórico, visitando o interior da Catedral e a igreja de São Tomé, para admirar a obra-prima de El 
Greco, “O Enterro do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída para 
Madri. Alojamento. 
 
Día 16º (Lunes) MADRI 

Café da manhã e FIM DA VIAGEM 
 

* De Novembro a Março, Cáceres é substituída por Córdoba, incluindo visita da cidade e a sua 
famosa Mesquita. 
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HOTÉIS 

Noites- Cidade    

3  MADRI Acta Madfor ***   

2  SEVILHA Don Paco ***   

3  COSTA DO SOL Las Pirámides ****   

1  RABAT Golden Tulip *****   

2  MARRAKECH Atlas Medina *****   

2  FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.   

1  GRANADA Saray ****   

      

 
 

Para a entrada a Marrocos é preciso comunicar con máis de 72 horas de antecedencia os seguintes dados do passaporte : número, 
nacionalidade, data de fecha de nascimento, data de emisão e data de validade. 

 
 
 
 

  

O PREÇO INCLUI 

Seguro de assistência em viagem, inclui despesas em saúde de até 60.000€ 

Recepção no aeroporto e traslado ao hotel 

Hospedagem com café da manhã buffet 

Guía acompanhante tudo o circuito 

Visita com guía local em  Madri, Sevilha, Rabat, Marrakech, Fez, Alhambra de Granada e Toledo. E percorrido 
panorâmico de Tânger, Casablanca e  Meknes 

Travessías do Estreito de Gibraltar em barco. 

Inclui  6 jantares e 2 almoços 

SERVIÇO DE MALETEIROS INCLUSO NOS HOTÉIS DE MARROCOS 

Taxas turísticas 

 
 
 

 


