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ST7003  
PAISAGENS DA EUROPA 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7003 18 3 1.975 $

ST7004 15 2 1.635 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7003

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para apreciar as suas praças e os seus bairros. Jantar 
e Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerôni-
mos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobridores, 
o bairro Alfama (passeio a pé), as Praças do Comercio, 
Rossio e Marques de Pombal, etc. Tarde livre ou se dese-
jar poderá realizar uma interessante excursão opcional a 
Sintra, visitando o interior do Palácio Nacional. Em segui-
da, nos dirigiremos ao Cabo da Roca (ponto mais ociden-
tal do continente europeu) para continuar a Cascais, vila 
de pescadores e cidade balnearia. Tempo livre e conti-
nuação a Estoril, famosa pelo seu cassino. Regresso a Lis-
boa. Pela noite realizaremos um passeio opcional noturno 
pela cidade iluminada, assistindo a um típico espetáculo 
de fado com jantar incluído. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma ex-
cursão opcional a Fatima, onde aproveitaremos de tempo 
livre para conhecer a Basílica das Aparições. Continuação 
a Óbidos, cidade medieval amuralhada, onde também 
aproveitaremos de tempo livre para conhece-la. Regresso 
a Lisboa. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída a Mérida, importante cidade romana 
e ponto destacado da Via da Prata, cujo conjunto arqueo-
lógico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação 
a Madri. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos 
recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer 
suas características “tavernas”. Jantar e Acomodação. 

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7004

SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
da Espanha e de Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle 
Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, Calle 
Alcalá, Paseos do Prado e da Castelhana, etc. Tarde livre. 
Como toque fi nal a este dia, à noite você poderá assistir, 
opcionalmente, a um show de fl amenco onde conhecere-
mos as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à Toledo, 
cuja riqueza cultural vem marcada pela exemplar convi-
vência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, 
hebraica e muçulmana. Realizaremos um passeio em ôni-
bus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma 
visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos 
pelas suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a 
entrada na Catedral, considerada como uma das melhores 
obras de arte espanhola. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessan-
do o Sistema Central e passando junto ao Desfi ladeiro de 
Pancorbo, depois de percorrer o País Basco e a reserva 
natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital 
da região francesa de Aquitania, famosa por possuir um 
dos portos fl uviais mais importantes da Europa e por seus 
excelentes vinhos. Jantar e Acomodação.  

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se en-
contram os mais famosos castelos renascentistas . Tempo 
livre para a visita do mais representativo deles, o Castelo 
de Chambord, mandado construir em meados do século 
XVI por Francisco I para ser utilizado como pavilhão de 
caça, estando localizado no coração de uma zona fl orestal 
cercada por 31km de muralha. Chegada a Paris. Tour op-
cional da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma 
cidade considerada como muitos como a mais bela do 
mundo. Recorreremos suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro 
Latino, os Campos Elíseos, o Rio Sena, etc. Acomodação.
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SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional ao Mu-
seu do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um 
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de 
São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado 
de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa coleção 
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotracia, até a 
revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo 
arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 
apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Foi símbolo da monarquia 
francesa no seu esplendor e modelo para as residências 
reais em toda a Europa. Pela tarde, visita opcional onde 
se conhecerá o Bairro Latino. Seguidamente visitaremos 
o interior da Catedral de Nôtre Dame e, por último, po-
derá conhecer Paris de outro ponto de vista realizando 
um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo Rio Sena. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Zurique, percorrendo o centro 
da França, atravessando a região de Champanhe - As Ar-
denas e do Franco Condado. Após passar pelos trâmites 
da fronteira, chegaremos à Suíça para seguir até Zurique, 
na desembocadura do rio Limmat no lago de Zurique, que 
com seus 360000 habitantes é o centro mais populoso 
da Suíça. Tempo livre na que é hoje a capital fi nanceira e 
econômica da Confederação Helvética e onde se encontra 
os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Itália. Em primeiro lugar ire-
mos para o Cantão suíço de língua Itáliana: o Ticino, pas-
sando por belos povoados como Belinzona até entrarmos 
na Itália, percorrendo sua parte continental até chegar em 
Milão. Tempo livre para descobrir a beleza da capital da 
Lombarda, que além de conhecer os lugares mais impor-
tantes da cidade como o Castelo Sforzescco, a Galeria de 
Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra prima da arte uni-
versal; aproveite para descobrir a grandiosidade dos seus 
edifícios elegantes, percorrendo as ruas da moda ou sabo-
reando um delicioso cappuccino em algum dos seus cafés 
mais tradicionais de fi nais do século XIX e início do XX, 
como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Continuação para Pá-
dua. Tempo livre para conhecer a Basílica de São Antônio, 
construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da 
arte gótica Itáliana cujo interior, além de suas excelentes 
obras esculturais, estão os restos mortais do santo. Em se-
guida, seguiremos para o nosso hotel na região do Vêneto. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado. Tempo livre que poderá 
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e 
suas secretas praças. Excursão opcional onde, além de 
um  passeio em gôndola por seus canais venezianos, se 
conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza Es-
condida”, conhecendo os recantos mais belos desta cida-
de. Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, o campanário construído por 
Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de 
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio 
Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma 
grande riqueza artística, etc). Resto do dia livre para con-
hecer os famosos mercados fl orentinos. Saída para Assis 
e tempo livre para visitar as Basílicas, com os magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação a Roma e tempo livre que poderá 
aproveitar para passear por essa milenária cidade, que 
é um testemunho vivo de seu grande passado histórico. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos di-
rigiremos a Campania, visitando Pompéia e seus vestígios 
arqueológicos desta cidade romana parada no tempo pela 
erupção do Vesúvio no ano 79d.C.; em seguida, pequena 
panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha de Capri, 
antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da 
alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerario 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Lisboa
· Panorâmica de Madri
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Mérida
· Bordeaux
· Valle del Loira
· Castelo de Chambord
· Zurique
· Milão
· Pádua
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis

ST7004

MADRI, PARIS E PAISAGEM ITALIANA
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COMEÇO
ITIN. ST7004

ITÁLIA

FRANÇA

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa Cidade 2*
Madri Rafael Ventas Cidade 4*
 Weare Chamartín Cidade 4*
Bordeaux Ibis Bastide Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Zurique Park inn Airport Rümlag 4*
 H. Inn Express Cidade 3*S
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7003 Lisboa - Roma
Economy 18 3 2.100 2.675 1.975 2.550

TEMP. ALTA
08 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
 04 NOV / 31 MAR

ST7004 Madri - Roma
Economy 15 2 1.725 2.195 1.635 2.105
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ST7005  
RONDA EUROPEIA 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7005 14 - 1.560 $

ST7040 8 - 780 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem com destino Europa.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre para 
passear por lugares tão emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, um Pub Tour, incluindo uma con-
sumição em um típico pub londrino. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica da parte mais inte-
ressante da tradicional capital inglesa: Casas do Parla-
mento e o Big-Bem, Abadia de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palácio de Bukingham, Royal Albert Hall, etc. (Essa 
visita poderá, excepcionalmente, ser realizada na tarde 
do dia anterior). Tarde livre. Caso desejar, poderá reali-
zar uma interessante excursão opcional fora de Londres 
para descobrir dois dos lugares mais famosos da tradição 
britânica: O Castelo de Windsor, o maior e mais antigo 
dos castelos habitados do mundo e uma das residências 
ofi ciais da monarquia britânica há 900 anos. Conhecere-
mos o interior, onde podemos destacar, por um lado, a 
Capela de São Jorge, de princípios do século XVI, cons-
truída no estilo Tudor e o lugar onde foram enterrados 10 
reis da Inglaterra, entre eles o conhecido Henrique VIII e 
sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos de 
Estado, com importantes obras de grandes artistas como 
Canaletto, Van Dick, Rembrandt e Rubens, entre outros. 
Retorno a Londres para continuar conhecendo a cidade. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo esta 
capital, percorrendo lugares mundialmente famosos como 
o Soho, o animado Convent Garden, desfrutar de algum 
dos musicais que se apresentam nessa cidade, etc. Visita 
opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além 
dos frescos do Parthenon, uma excelente seção de Egipto-
logia. À continuação, iremos para a Torre de Londres, que 
data de 1066, sendo o monumento mais antigo de Londres 
e onde se encontra uma das maiores atrações para conhe-
cer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.

 QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone para atravessar de 
Shuttle*, debaixo do Canal da Mancha e irmos até a França 
(trajeto de 35 minutos). Chegada e tempo livre para o pri-

meiro contato com a elegante capital francesa. Pela noite, 
tour opcional de Paris iluminada, onde poderemos confi r-
mar o porquê está considerada por muitos como a capital 
mais bela do mundo. Acomodação.

* Excepcionalmente a travessia do Reino Unido ao conti-
nente poderá realizar-se em Ferry de Dover para Calais.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, 
visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e 
hoje em dia um dos maiores museus do mundo, junto com 
o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova 
Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravil-
hosa coleção artística, que vai desde as obras primas da an-
tiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotra-
cia, até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada 
pelo arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 

Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 
apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de 
Versalhes e seus jardins, que mesmo sendo começado por 
Luis XIV, quem quis criar um Palácio inigualável foi Luis 
XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, man-
dando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, 
sem dúvida a sala mais impressionante e que serviu de 
cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Desta-
cam-se também a capela, as salas da Paz e da Guerra. Foi 
símbolo da monarquia francesa no seu esplendor e mode-
lo para as residências reais em toda a Europa. Pela tarde, 
visita opcional onde se conhecerá o Bairro Latino, centro 
da vida intelectual parisina e cenário da Revolução de 
maio de 68. Seguidamente visitaremos o interior da Cate-
dral de Nôtre Dame, outro símbolo de Paris, obra prima da 
arte gótica francesa, lugar de coroação de reis e impera-
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dores, que serviu de inspiração para grandes obras literá-
rias como “O corcunda de Nôtre Dame” de Victor Hugo e, 
por último, poderá conhecer Paris de outro ponto de vista 
realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo 
Rio Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7040

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Zurique, percorrendo o centro 
da França, atravessando a região de Champanhe - As Ar-
denas e do Franco Condado. Após passar pelos trâmites 
da fronteira, chegaremos à Suíça para seguir até Zurique, 
na desembocadura do rio Limmat no lago de Zurique, que 
com seus 360000 habitantes é o centro mais populoso 
da Suíça. Tempo livre na que é hoje a capital fi nanceira e 
econômica da Confederação Helvética e onde se encontra 
os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Itália. Em primeiro lugar ire-
mos para o Catão suíço de língua Itáliana: o Ticino, pas-
sando por belos povoados como Belinzona até entrarmos 
na Itália, percorrendo sua parte continental até chegar em 
Milão. Tempo livre para descobrir a beleza da capital da 
Lombarda, que além de conhecer os lugares mais impor-
tantes da cidade como o Castelo Sforzescco, a Galeria de 
Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra prima da arte uni-
versal; aproveite para descobrir a grandiosidade dos seus 
edifícios elegantes, percorrendo as ruas da moda ou sabo-
reando um delicioso cappuccino em algum dos seus cafés 
mais tradicionais de fi nais do século XIX e início do XX, 
como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Continuação para Pá-
dua. Tempo livre para conhecer a Basílica de São Antônio, 
construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da 
arte gótica Itáliana cujo interior, além de suas excelentes 
obras esculturais, estão os restos mortais do santo. Em se-
guida, seguiremos para o nosso hotel na região do Vêneto. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se 
por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde 
encontrará infi nitos detalhes que fazem que Veneza seja 
uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se conhece-
rá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio 
com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondi-

da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos 
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 
artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos 
dirigiremos a Campania, visitando Pompéia e seus vestí-
gios arqueológicos desta cidade romana parada no tem-
po pela erupção do Vesúvio no ano 79d.C.; em seguida, 
pequena panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha de 
Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro 
da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as gru-
tas, etc. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7005
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Londres
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Eurotúnel
· Zurique
· Milão
· Pádua
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis

ST7040

LONDRES E PARIS ECONOMY

1

1

1

3

3

3

Paris

Londres

Florença

Veneza

Zurique

Roma

SUIÇA

REINO UNIDO

FIM
ITIN. ST7005

FIM
ITIN. ST7040

COMEÇO
AMBOS ITIN.

ITÁLIA

FRANÇA

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane Cidade TurS
 Ibis Wembley Cidade Tur
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Zurique Park inn Airport Rümlag 4*
 H. Inn Express Cidade 3*S
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
09 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7005 Londres - Roma
Economy 14 - 1.685 2.120 1.560 1.995
ST7040 Londres - Paris
Economy 8 - 865 1.085 780 1.000
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ST7006  
TOUR DA EUROPA 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7006 14 - 1.510 $

ST7007 11 - 1.115 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem com destino Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. e tempo livrea. Pela 
noite, tour opcional de Paris iluminada. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, 
visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e 
hoje em dia um dos maiores museus do mundo, junto com 
o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova 
Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravil-
hosa coleção artística, que vai desde as obras primas da an-
tiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotra-
cia, até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada 
pelo arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 
apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de 
Versalhes e seus jardins, que mesmo sendo começado por 
Luis XIV, quem quis criar um Palácio inigualável foi Luis 
XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, man-
dando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, 
sem dúvida a sala mais impressionante e que serviu de 
cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Desta-
cam-se também a capela, as salas da Paz e da Guerra. Foi 
símbolo da monarquia francesa no seu esplendor e mode-
lo para as residências reais em toda a Europa. Pela tarde, 
visita opcional onde se conhecerá o Bairro Latino, centro 
da vida intelectual parisina e cenário da Revolução de 
maio de 68. Seguidamente visitaremos o interior da Cate-
dral de Nôtre Dame, outro símbolo de Paris, obra prima da 
arte gótica francesa, lugar de coroação de reis e impera-
dores, que serviu de inspiração para grandes obras literá-
rias como “O corcunda de Nôtre Dame” de Victor Hugo e, 
por último, poderá conhecer Paris de outro ponto de vista 
realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo 
Rio Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Zurique, percorrendo o centro 
da França, atravessando a região de Champanhe - As Ar-

denas e do Franco Condado. Após passar pelos trâmites 
da fronteira, chegaremos à Suíça para seguir até Zurique, 
na desembocadura do rio Limmat no lago de Zurique, que 
com seus 360000 habitantes é o centro mais populoso 
da Suíça. Tempo livre na que é hoje a capital fi nanceira e 
econômica da Confederação Helvética e onde se encontra 
os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Itália. Em primeiro lugar ire-
mos para o Catão suíço de língua Itáliana: o Ticino, pas-
sando por belos povoados como Belinzona até entrarmos 
na Itália, até chegar em Milão. Tempo livre para descobrir 
a beleza da capital da Lombarda, que além de conhecer 
os lugares mais importantes da cidade como o Castelo 
Sforzescco, a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, 
obra prima da arte universal; aproveite para descobrir a 
grandiosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo 
as ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino 
em algum dos seus cafés mais tradicionais de fi nais do 
século XIX e início do XX, como o Zucca, o Tavegia ou o 
Cova. Continuação para Pádua. Tempo livre para conhecer 

a Basílica de São Antônio, construída entre os séculos XIII 
e XIV, maravilhosa obra da arte gótica Itáliana cujo interior, 
além de suas excelentes obras esculturais, estão os restos 
mortais do santo. Em seguida, seguiremos para o nosso 
hotel na região do Vêneto. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-
se por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, 
onde encontrará infi nitos detalhes que fazem que Vene-
za seja uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá 
realizar uma completa excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais ve-
nezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Mar-
cos e/ou um passeio com nosso guia local pela chama-
da “a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais 
belos desta cidade. Sairemos de Veneza para seguir até 
Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento 
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e hoje em dia um dos principais centros artísticos do 
mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 
artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica da capital da Italia: o 
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, o Co-
liseu, o Circo Máximo, Trastevere. Resto do dia livre ou 
possibilidade de realizar uma visita opcional aos Museus 
Vaticanos com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. 
Tarde livre onde também há a possibilidade de realizar, 
opcionalmente, uma interessantíssima excursão: o Coli-
seu. À continuação, visitaremos a Igreja de San Pietro in 
Vincoli para admirar a grande escultura de Moisés de Mi-
chelangelo. O passeio fi nalizará com uma visita que nos 
levará ao coração do bairro barroco, onde teremos a opor-
tunidade de descobrir a Fontana de Trevi, onde poderá 
cumprir com a tradição de jogar uma moeda para voltar à 
Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional onde nos dirigiremos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesú-
vio no ano 79d.C.; em seguida, pequena panorâmica de 
Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por úl-
timo, navegaremos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (incluí almoço 
em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7007

SÁBADO: ROMA - PISA - TURIM
Café da manhã. Saída para Pisa, o berço do Galileu, onde 
teremos tempo livre para admirar a maravilhosa Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Turim. Tempo livre para des-
frutar deste importante centro cultural e de negócios do 
norte da Itália, capital da região de Piamonte e importan-
tíssima para o Mundo Cristiano, já que acolhe o “Lençol 
Santo”, com o que, segundo a tradição, cobriu o corpo de 
Cristo após sua crucifi cação e morte. Acomodação.

DOMINGO: TURIM - CHAMONIX - GENEBRA
Café da manhã. Visita panorâmica de Turim, onde pode-
remos desfrutar da maravilhosa riqueza urbanística da 
cidade onde há excelentes exemplos de arquitetura ba-
rroca, rococó, neoclássica e Art Nouveau: a Piazza Cas-
tello, o Palácio Real, o Palácio de la Madona, a Igreja de 
São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. À 
continuação teremos à nossa frente uma das etapas mais 
bonitas da nossa viagem, realizando uma viagem às mon-
tanhas mais altas da Europa: os Alpes. Nossa primeira pa-
rada será em Chamonix, onde teremos tempo livre para 
conhecer essa elegantíssima estação de esqui ao pé do 
Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes com suas eternas 
neves. Chamonix se desenvolveu através do turismo e 
seu crescimento foi testemunha de diversos períodos e 
correntes arquitetônicas. Esta qualidade única fornece à 
cidade um patrimônio rico e diversifi cado, entre a tradição 
e a modernidade. À continuação atravessaremos uma das 
maiores realizações da engenharia europeia, com seus 11,6 
km de extensão: o túnel do Mont Blanc, que nos levará 
até Itália, onde realizaremos uma viagem paisagística pelo 
Vale d’Aosta, um lugar de incomparável beleza e que se 
encontram algumas das melhores pistas de esqui da Eu-
ropa. Continuação à Genebra. Tempo livre para passear 
por essa elegante cidade, a mais importante da Suíça de 
língua francesa. Aproveite para conhecer o famoso Reló-
gio de Flores, a Ponte de Mont Blanc, junto ao belíssimo 
Lago Leman, de onde se tem umas maravilhosas vistas ou 
passear pelo centro histórico. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - PARIS
Café da manhã. Abandonaremos Suíça e percorreremos 
o centro da França, deixando a nosso passo a Região dos 
vinhos de Borgonha, até chegar a Paris Resto do dia livre 
para continuar conhecendo essa cidade, visitando algum 
dos seus museus ou simplesmente passear pelos diferen-
tes bairros da capital do Sena, do tradicional bairro Le Ma-
rais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o 
inovador bairro fi nanceiro de La Defense, onde destaca o 
Grande Arco da Defense. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7006
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Turim 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Zurique
· Milão
· Pádua
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis
· Pisa
· Chamonix
· Genebra

ST7007

PARIS, ALPES E ITÁLIA

1

1

1

3 + 1

1

1

3

Paris

Turim

Genebra

Florença

Veneza

Zurique

Roma

SUIÇA

FIM
ITIN. ST7007

FIM
ITIN. ST7006

COMEÇO
AMBOS ITIN.

ITÁLIAFRANÇA

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Zurique Park inn Airport Rümlag 4*
 H. Inn Express Cidade 3*S
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Turim Novotel Cidade 4*
Genebra Nh Airport Cidade 4*
 Holiday Inn Express Airport Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
12 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7006 Paris - Paris
Economy 14 - 1.600 2.035 1.510 1.945
ST7007 Paris - Roma
Economy 11 - 1.205 1.535 1.115 1.445
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ST7008  
ITÁLIA, ALPES, PARIS E LONDRES 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7008 17 - 1.870 $

ST7011 13 - 1.415 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SÁBADO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem com destino Europa.

DOMINGO: MILÃO
Chegada em Milão e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para conhecer a cidade. Aproveite para descobrir a gran-
diosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo as 
ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino 
em algum dos seus cafés mais tradicionais de fi nais do 
século XIX e início do XX, como o Zucca, o Tavegia ou o 
Cova. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para descobrir a beleza da 
capital da Lombarda, que além de conhecer os lugares 
mais importantes da cidade como o Castelo Sforzescco, 
a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra prima 
da arte universal; A hora indicada, continuação para Pá-
dua. Tempo livre para conhecer a Basílica de São Antônio, 
construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da 
arte gótica Itáliana cujo interior, além de suas excelentes 
obras esculturais, estão os restos mortais do santo. Em se-
guida, seguiremos para o nosso hotel na região do Vêneto. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se 
por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde 
encontrará infi nitos detalhes que fazem que Veneza seja 
uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se conhece-
rá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio 
com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondi-
da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos 
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-

cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 
artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 

interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. ou excursão opcional a Pom-
péia e seus vestígios arqueológicos desta cidade romana 
parada no tempo pela erupção do Vesúvio. Em seguida, 
pequena panorâmica de Nápoles, cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encon-
tro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. (incluí almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURIM
Café da manhã. Saída para Pisa, o berço do Galileu, onde 
teremos tempo livre para admirar a maravilhosa Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
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Inclinada. Continuação para Turim. Tempo livre para des-
frutar deste importante centro cultural e de negócios do 
norte da Itália, capital da região de Piamonte e importan-
tíssima para o Mundo Cristiano, já que acolhe o “Lençol 
Santo”, com o que, segundo a tradição, cobriu o corpo de 
Cristo após sua crucifi cação e morte. Acomodação.

DOMINGO: TURIM - CHAMONIX - GENEBRA
Café da manhã. Visita panorâmica de Turim: a Piazza 
Castello, o Palácio Real, o Palácio de la Madona, a Igreja 
de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. 
À continuação teremos à nossa frente uma das etapas 
mais bonitas da nossa viagem, realizando uma viagem às 
montanhas mais altas da Europa: os Alpes. Nossa primeira 
parada será em Chamonix, onde teremos tempo livre para 
conhecer essa elegantíssima estação de esqui ao pé do 
Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes com suas eternas 
neves. À continuação atravessaremos uma das maiores 
realizações da engenharia europeia, com seus 11,6 km 
de extensão: o túnel do Mont Blanc, que nos levará até 
Itália, onde realizaremos uma viagem paisagística pelo 
Vale d’Aosta, um lugar de incomparável beleza e que se 
encontram algumas das melhores pistas de esqui da Eu-
ropa. Continuação à Genebra. Tempo livre para passear 
por essa elegante cidade, a mais importante da Suíça de 
língua francesa. Aproveite para conhecer o Relógio de Flo-
res, a Ponte de Mont Blanc, junto ao Lago Leman, de onde 
se tem umas maravilhosas vistas ou passear pelo centro 
histórico, com elegantes . Acomodação. 

 SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - PARIS
Após o Café da manhã, abandonaremos Suíça e percorre-
remos o centro da França, deixando a nosso passo a Re-
gião dos vinhos de Borgonha, até chegar a Paris. Resto do 
dia livre para conhecer a cidade, visitando algum dos seus 
museus ou simplesmente passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, do tradicional bairro Le Marais, onde 
se encontra a praça dos Vosgos até o inovador bairro fi -
nanceiro de La Defense, onde deixaram sua marca os mais 
importantes arquitetos do século XX e XXI, em seus impo-
nentes edifícios, onde destaca o Grande Arco da Defense. 
Pela noite, tour opcional de Paris iluminada, onde pode-
remos confi rmar o porquê está considerada por muitos 
como a capital mais bela do mundo. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Con-
córdia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 
o Bairro de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, visita 
opcional do Palácio de Versalhes e seus jardins, que foi 
começado por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio 
diferente foi Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edi-
fício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a 
Galeria dos Espelhos, que é, sem dúvida, a sala mais im-
pressionante e que serviu como cenário para a assinatura 
do Tratado de Versalhes. Se destaca também, a Capela, 
os salões da Paz e da Guerra. Foi símbolo da monarquia 
francesa em seu esplendor e o modelo para residências 

reais em toda Europa. Pela noite, assistência opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional para conhe-
cer o Bairro Latino. Em seguida, visitaremos o interior 
da Catedral de Nôtre Dame e, por último, poderá dar um 
relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tar-
de, visita opcional do Museu do Louvre, onde se encontra 
uma maravilhosa coleção artística, que vai de obras pri-
mas da antiguidade até a revolucionária Pirâmide de aço 
e vidro, realizada pelo arquiteto estadunidense de origem 
chinês, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e também 
conheceremos os aposentos de Napoleão. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7011 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum de seus muitos 
museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear 
por suas ruas da moda. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais, para cruzar o 
Canal da Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada 
em Londres e tarde livre. Se desejar, poderá realizar opcio-
nalmente um Pub Tour, incluindo uma bebida num típico 
pub londrino. Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamen-
to e ao Big-Ben, a Abadia de Westminster, a Trafalgar Sq, 
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta 
visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). 
Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor, 
o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma 
das residências ofi ciais da monarquia britânica. Regresso 
a Londres. Acomodação. 

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, visita opcional ao 
Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do 
Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e à conti-
nuação, visitaremos o monumento mais antigo da cidade: 
a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se encon-
tram As Joias da Coroa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7008

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Turim
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Londres 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Milão
· Pádua
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis
· Pisa
· Chamonix
· Genebra
· Canal da Mancha

ST7011

ITÁLIA, ALPES E PARIS
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Genebra

Roma

SUIÇA

REINO UNIDO

FIM
ITIN. ST7008

FIM
ITIN. ST7011

COMEÇO
AMBOS ITIN.

ITÁLIA

FRANÇA

3 ó 4

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão B&B Sesto San Giovanni Cidade 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Veneza B&B /Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Turim Novotel Cidade 4*
Genebra Nh Airport Cidade 4*
 Holiday Inn Express Airport Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Cidade Tur
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
15 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7008 Milão - Londres
Economy 17 - 1.995 2.535 1.870 2.410
ST7011 Milão - Paris
Economy 13 - 1.500 1.900 1.415 1.815
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ST7013  
ROMA, ALPES, PARIS E LONDRES 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7013 14 - 1.530 $

ST7015 10 - 1.070 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem com destino Europa.

QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma. Traslado ao hotel  e tempo livre que 
podera aproveitar para passear por essa cidade, que e um 
testemunho vivo de seu grande passado historico como 
representam muitos dos seus obeliscos, trazidos em sua 
maioria, diretamente do Egito e onde se encontram alguns 
dos monumentos mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos 
dirigiremos a Campania, visitando Pompéia e seus vestí-
gios arqueológicos desta cidade romana parada no tem-
po pela erupção do Vesúvio no ano 79d.C.; em seguida, 
pequena panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha de 
Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro 
da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as gru-
tas, etc. (incluí almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURIM
Café da manhã. Saída para Pisa, o berço do Galileu, onde 
teremos tempo livre para admirar a maravilhosa Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Turim. Tempo livre para des-
frutar deste importante centro cultural e de negócios do 
norte da Itália, capital da região de Piamonte e importan-
tíssima para o Mundo Cristiano, já que acolhe o “Lençol 
Santo”, com o que, segundo a tradição, cobriu o corpo de 
Cristo após sua crucifi cação e morte. Acomodação.

DOMINGO: TURIM - CHAMONIX - GENEBRA
Café da manhã. Visita panorâmica de Turim, onde po-
deremos desfrutar da maravilhosa riqueza urbanística 
da cidade onde há excelentes exemplos de arquitetura 
barroca, rococó, neoclássica e Art Nouveau: a Piazza 
Castello, o Palácio Real, o Palácio de la Madona, a Igreja 
de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. 
À continuação teremos à nossa frente uma das etapas 
mais bonitas da nossa viagem, realizando uma viagem às 
montanhas mais altas da Europa: os Alpes. Nossa primei-
ra parada será em Chamonix, onde teremos tempo livre 
para conhecer essa elegantíssima estação de esqui ao pé 
do Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes com suas eter-
nas neves. Chamonix se desenvolveu através do turismo 

e seu crescimento foi testemunha de diversos períodos 
e correntes arquitetônicas. Esta qualidade única fornece 
à cidade um patrimônio rico e diversifi cado, entre a tra-
dição e a modernidade. À continuação atravessaremos 
uma das maiores realizações da engenharia europeia, 
com seus 11,6 km de extensão: o túnel do Mont Blanc, 
que nos levará até Itália, onde realizaremos uma viagem 
paisagística pelo Vale d’Aosta, um lugar de incomparável 
beleza e que se encontram algumas das melhores pistas 
de esqui da Europa. Continuação à Genebra. Tempo livre 
para passear por essa elegante cidade, a mais importan-
te da Suíça de língua francesa. Aproveite para conhecer 
o famoso Relógio de Flores, a Ponte de Mont Blanc, junto 
ao belíssimo Lago Leman, de onde se tem umas ma-

TORTORTORTORTORTORTOTORTORTORTORTTOROT RE RERE RE RE RE RE REREREE EIFEIFEIFEIFEIFEIFEIFEIFEIFEIFEIFEIFE FELFELFELFELFELFELFELFELFFFELF LFEL ······ PARPARPARPARPARPPARPARPARARAPAPARPARISISISISISISISISISSSS

PRAPRAAÇA ÇAÇA DOSOSDOSO MIMIMIMILAGLAGLALAGRESRESRESRE ·· PISPISPISISAAAA



LINHA ECONOMY

�35

ravilhosas vistas ou passear pelo centro histórico, com 
elegantes lojas que te convidam a visitar. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - PARIS
Após o Café da manhã, abandonaremos Suíça e percorre-
remos o centro da França, deixando a nosso passo a Re-
gião dos vinhos de Borgonha, até chegar a Paris. Resto do 
dia livre para conhecer essa cidade, visitando algum dos 
seus museus ou simplesmente passear pelos diferentes 
bairros da capital do Sena, do tradicional bairro Le Marais. 
Pela noite, tour opcional de Paris iluminada, onde pode-
remos confi rmar o porquê está considerada por muitos 
como a capital mais bela do mundo. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concór-
dia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o Bairro 
de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, se desejar, visita 
opcional do Palácio de Versalhes e seus jardins, que foi 
começado por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio 
diferente foi Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edi-
fício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a 
Galeria dos Espelhos, que é, sem dúvida, a sala mais im-
pressionante e que serviu como cenário para a assinatura 
do Tratado de Versalhes. Se destaca também, a Capela, 
os salões da Paz e da Guerra. Foi símbolo da monarquia 
francesa em seu esplendor e o modelo para residências 
reais em toda Europa. Pela noite, assistência opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, tendrá a possi-
bilidade de realizar uma visita opcional ao Bairro Latino, 
centro da vida intelectual parisiense e cenário da Revo-
lução de Maio de 68. Em seguida, visitaremos o interior 
da Catedral de Nôtre Dame outro símbolo de Paris que é 
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação de 
reis e imperadores e que serviu de inspiração para gran-
des obras literárias e, por último, poderá conhecer Paris 
de outro ponto de vista, dando um relaxante passeio no 
Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tarde, visita opcional do 
Museu do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um 
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage 
de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque ou 
o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa 
coleção artística, que vai de obras primas da antiguidade 
como a Vênus de Milo ou a Victoria de Samotracia até a 
revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo ar-
quiteto estadunidense de origem chinês, Ieo Ming Pei, que 
dá acesso ao museu e também conheceremos os aposen-
tos de Napoleão. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7015 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum de seus mui-
tos museus, conhecer algum dos parques da cidade, pas-
sear por suas ruas da moda ou pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, do tradicional bairro Le Marais, onde 
se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o inovador 
bairro fi nanceiro de La Defense, onde deixaram sua marca 
os mais importantes arquitetos do século XX e XXI, em 
seus imponentes edifícios, onde destaca o Grande Arco da 
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen 
e que inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais, para cruzar o 
Canal da Mancha em um agradável minicruzeiro. Chega-
da em Londres e tarde livre para percorrer lugares como 
Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se desejar, 
poderá realizar opcionalmente um Pub Tour, incluindo 
uma bebida num típico pub londrino. Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: as Casas 
do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadia de Westminster, 
a Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert 
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente 
no dia anterior). Tarde livre ou se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional fora de Londres, para descobrir 
um dos lugares mais famosos da tradição britânica: O 
Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habi-
tado do mundo e uma das residências ofi ciais da monar-
quia britânica há mais de 900 anos. Conheceremos seu 
interior, com destaque a Capela de São Jorge, do início 
do século XVI, construída em estilo Tudor e lugar onde 
foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famo-
so Enrique VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e 
os Apartamentos do Estado, com importantes obras de 
grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e Rubens 
entre outros. Regresso a Londres para terminar de con-
hecer a cidade. Acomodação. 

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Lon-
dres, com lugares como o Soho e o  Covent Garden, ou 
desfrutar de algum dos musicais que se apresentam na 
cidade, etc. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional 
ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos 
do Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e à 
continuação, visitaremos o monumento mais antigo da 
cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se 
encontram As Joias da Coroa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7013
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Turim
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Londres 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Pisa
· Chamonix
· Genebra
· Canal da Mancha

ST7015

ROMA, ALPES E PARIS
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FIM
ITIN. ST7015

COMEÇO
AMBOS ITIN.

ITÁLIA
FRANÇA

3 ó 4

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma The Brand Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Turim Novotel Cidade 4*
Genebra Nh Airport Cidade 4*
 Holiday Inn Express Airport Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Cidade Tur
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
18 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7013 Roma - Londres
Economy 14 - 1.645 2.080 1.530 1.965
ST7015 Roma - Paris
Economy 10 - 1.145 1.435 1.070 1.360
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ST7031  
CORES DA EUROPA 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7031 17 1 1.840 $

ST7028 14 1 1.510 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7031

SÁBADO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem com destino Europa.

DOMINGO: MILÃO
Chegada em Milão e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para conhecer a cidade. Aproveite para descobrir a gran-
diosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo as 
ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino 
em algum dos seus cafés mais tradicionais de fi nais do 
século XIX e início do XX, como o Zucca, o Tavegia ou o 
Cova. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para descobrir a beleza da 
capital da Lombarda. A hora indicada, continuação para 
Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de São An-
tônio, construída entre os séculos XIII e XIV, obra da arte 
gótica Itáliana cujo interior, além de suas obras esculturais, 
estão os restos mortais do santo. Em seguida, seguiremos 
para o nosso hotel na região do Vêneto. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se 
por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde 
encontrará infi nitos detalhes que fazem que Veneza seja 
uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se conhece-
rá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio 
com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondi-
da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos 
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 

artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7028

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem com destino Europa .

QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada em Roma e traslado ao hotel e tempo livre que 
poderá aproveitar para passear por essa milenária cidade, 
que é um testemunho vivo de seu grande passado históri-
co como representam muitos dos seus obeliscos, trazidos 
em sua maioria, diretamente do Egito e onde se encon-
tram alguns dos monumentos mais famosos do mundo. 
Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional onde nos dirigiremos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesú-
vio no ano 79d.C.; em seguida, pequena panorâmica de 
Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por úl-
timo, navegaremos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (incluí almoço 
em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURIM
Café da manhã. Saída para Pisa, o berço do Galileu, 
onde teremos tempo livre para admirar a maravilhosa 
Praça dos Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a 
famosa Torre Inclinada. Continuação para Turim. Tempo 
livre para desfrutar deste importante centro cultural e 
de negócios do norte da Itália, capital da região de Pia-
monte e importantíssima para o Mundo Cristiano, já que 
acolhe o “Lençol Santo”, com o que, segundo a tradição, 
cobriu o corpo de Cristo após sua crucifi cação e morte. 
Acomodação.

DOMINGO: TURIM - CHAMONIX - GENEBRA
Café da manhã. Visita panorâmica de Turim, onde pode-
remos desfrutar da maravilhosa riqueza urbanística da 
cidade onde há excelentes exemplos de arquitetura ba-
rroca, rococó, neoclássica e Art Nouveau: a Piazza Cas-
tello, o Palácio Real, o Palácio de la Madona, a Igreja de 
São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. À 
continuação teremos à nossa frente uma das etapas mais 
bonitas da nossa viagem, realizando uma viagem às mon-
tanhas mais altas da Europa: os Alpes. Nossa primeira pa-
rada será em Chamonix, onde teremos tempo livre para 
conhecer essa elegantíssima estação de esqui ao pé do 
Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes com suas eternas 
neves. Chamonix se desenvolveu através do turismo e 
seu crescimento foi testemunha de diversos períodos e 
correntes arquitetônicas. Esta qualidade única fornece à 
cidade um patrimônio rico e diversifi cado, entre a tradição 
e a modernidade. À continuação atravessaremos uma das 
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maiores realizações da engenharia europeia, com seus 11,6 
km de extensão: o túnel do Mont Blanc, que nos levará 
até Itália, onde realizaremos uma viagem paisagística pelo 
Vale d’Aosta, um lugar de incomparável beleza e que se 
encontram algumas das melhores pistas de esqui da Eu-
ropa. Continuação à Genebra. Tempo livre para passear 
por essa elegante cidade, a mais importante da Suíça de 
língua francesa. Aproveite para conhecer o famoso Reló-
gio de Flores, a Ponte de Mont Blanc, junto ao belíssimo 
Lago Leman, de onde se tem umas maravilhosas vistas ou 
passear pelo centro histórico, com elegantes lojas que te 
convidam a visitar. Acomodação. 

 SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - PARIS
Após o café da manhã, abandonaremos Suíça e percorre-
remos o centro da França, deixando a nosso passo a Re-
gião dos vinhos de Borgonha, até chegar a Paris. Resto do 
dia livre para começar a conhecer essa cidade, visitando 
algum dos seus museus ou simplesmente passear pelos 
diferentes bairros da capital do Sena, do tradicional bairro 
Le Marais até o inovador bairro fi nanceiro de La Defense. 
Pela noite, tour opcional de Paris iluminada, onde pode-
remos confi rmar o porquê está considerada por muitos 
como a capital mais bela do mundo. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concór-
dia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o Bairro 
de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional 
do Palácio de Versalhes e seus jardins, que foi começado 
por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio diferente foi 
Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edifício primiti-
vo, mandando construir, entre outras salas, a Galeria dos 
Espelhos, que é, sem dúvida, a sala mais impressionante 
e que serviu como cenário para a assinatura do Tratado 
de Versalhes. Se destaca também, a Capela, os salões da 
Paz e da Guerra. Foi símbolo da monarquia francesa em 
seu esplendor e o modelo para residências reais em toda 
Europa. Pela noite, assistência opcional ao cabaré Le Lido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, poderá realizar 
uma interessante visita opcional, com nosso guia local, 
para conhecer o Bairro Latino, centro da vida intelectual 
parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. Em se-
guida, visitaremos o interior da Catedral de Nôtre Dame 
outro símbolo de Paris que é obra prima da arte gótica 
francesa, lugar de coroação de reis e imperadores e que 
serviu de inspiração para grandes obras literárias como 
“O Corcunda de Nôtre Dame”, de Victor Hugo e, por últi-
mo, poderá conhecer Paris de outro ponto de vista, dan-
do um relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo Sena. 
Pela tarde, visita opcional do Museu do Louvre, antiga 
residência real e hoje em dia um dos maiores museus do 
mundo, junto com o Hermitage de São Petersburgo, o 
Metropolitan de Nova Iorque ou o Prado de Madri, e onde 
se encontra uma maravilhosa coleção artística, que vai 

de obras primas da antiguidade como a Vênus de Milo ou 
a Victoria de Samotracia até a Pirâmide de aço e vidro, 
realizada pelo arquiteto estadunidense de origem chinês, 
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e também conhe-
ceremos os aposentos de Napoleão. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum de seus mui-
tos museus, conhecer algum dos parques da cidade, pas-
sear por suas ruas da moda ou pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, do tradicional bairro Le Marais, onde 
se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o inovador 
bairro fi nanceiro de La Defense, onde deixaram sua marca 
os mais importantes arquitetos do século XX e XXI, em 
seus imponentes edifícios, onde destaca o Grande Arco da 
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen 
e que inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, uma região 
de grande valor cultural e paisagístico, por ser o maior 
espaço natural da França, declarado Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Se destaca por seus castelos construídos 
entre os séculos XIV e XVI. Pararemos em Chambord, es-
petacular castelo, onde evidências demonstram que foi 
desenhado por Leonardo da Vinci no século XVI e que é 
o mais impressionante de todos em seu exterior. Tempo 
livre. Continuação a Bordeaux, famosa por possuir um dos 
portos fl uviais mais importantes da Europa e por seus ex-
celente vinhos. Jantar e Acomodação.

SÁBADO: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída para a reserva natural de Las Lan-
das, que atravessaremos antes de chegar no território 
espanhol. Recorreremos em primeiro lugar as paisagens 
verdes do País Basco, para continuar por terras castelha-
nas, atravessando o Sistema Central para chegar a Madri. 
Chegada e tempo livre. Acomodação.

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da 
Espanha: as Praças de Cibeles, da Espanha e de Netu-
no, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da 
Praça de Touros de Las Ventas, Calle Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo da Castelhana. Tarde livre ou, se desejar, 
poderá realizar uma excursão opcional à Vila de Toledo, 
onde realizaremos uma completa visita panorâmica, 
passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua 
Catedral gótica do século XIII. Pela noite, se desejar, po-
derá assistir opcionalmente a um espetáculo fl amenco, 
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis)
· Refeições: 1.  

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmicas de Florença · Roma · Turim · Paris e Madri 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Milão
· Pádua
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis
· Pisa
· Chamonix
· Genebra
· Chambord e Bordeaux

ST7028

ROMA, ALPES, PARIS E MADRI

1

1
1

4

2

1

3

Paris

Madri

Bordeaux
Florença

Veneza
Genebra

Roma

ESPANHA

SUIÇA

COMEÇO
ITIN. ST7028

FIM
AMBOS ITIN.

ITÁLIA

FRANÇA

1
1 Milão

Turim

COMEÇO
ITIN. ST7031

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão B&B Sesto San Giovanni Cidade 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Veneza B&B  Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Turim Novotel Cidade 4*
Genebra Nh Airport Cidade 4*
 Holiday Inn Express Airport Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Bordeaux Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Cidade 3*
Madri T3 Tirol Cidade 3*
 Santos Praga Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
15 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7031 Milão - Madri
Economy 17 1 1.965 2.505 1.840 2.380

TEMP. ALTA
18 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7028 Roma - Madri
Economy 14 1 1.610 2.045 1.510 1.945
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7405 25 3 2.660 $

ST7406 22 2 2.340 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7405

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para apreciar as suas praças e os seus bairros. Jantar 
e Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerôni-
mos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobridores, 
o bairro Alfama (passeio a pé), as Praças do Comercio, 
Rossio e Marques de Pombal, etc. Tarde livre ou se dese-
jar poderá realizar uma interessante excursão opcional a 
Sintra, visitando o interior do Palácio Nacional. Em segui-
da, nos dirigiremos ao Cabo da Roca (ponto mais ociden-
tal do continente europeu) para continuar a Cascais, vila 
de pescadores e cidade balnearia. Tempo livre e conti-
nuação a Estoril, famosa pelo seu cassino. Regresso a Lis-
boa. Pela noite realizaremos um passeio opcional noturno 
pela cidade iluminada, assistindo a um típico espetáculo 
de fado com jantar incluído. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma ex-
cursão opcional a Fatima, onde aproveitaremos de tempo 
livre para conhecer a Basílica das Aparições. Continuação 
a Óbidos, cidade medieval amuralhada, onde também 
aproveitaremos de tempo livre para conhece-la. Regresso 
a Lisboa. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída a Mérida, importante cidade romana 
e ponto destacado da Via da Prata, cujo conjunto arqueo-
lógico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação 
a Madri. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos 
recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer 
suas características “tavernas”. Jantar e Acomodação. 

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7406

SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital: as Praças 
de Cibeles, da Espanha e de Netuno, a Porta do Sol, a 
Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de 
Las Ventas, Calle Alcalá, Paseos do Prado e da Castelhana, 
etc. Tarde livre. Como toque fi nal a este dia, à noite você 
poderá assistir, opcionalmente, a um show de fl amenco 
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à Toledo, 
cuja riqueza cultural vem marcada pela exemplar convi-
vência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, 
hebraica e muçulmana. Realizaremos um passeio em ôni-
bus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma 
visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos 
pelas suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a 
entrada na Catedral, considerada como uma das melhores 
obras de arte espanhola. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessan-
do o Sistema Central e passando junto ao Desfi ladeiro de 
Pancorbo, depois de percorrer o País Basco e a reserva 
natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital 
da região francesa de Aquitania, famosa por possuir um 
dos portos fl uviais mais importantes da Europa e por seus 
excelentes vinhos. Jantar e Acomodação.  

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se en-
contram os mais famosos castelos renascentistas . Tempo 
livre para a visita do mais representativo deles, o Castelo 
de Chambord, mandado construir em meados do século 
XVI por Francisco I para ser utilizado como pavilhão de 
caça, estando localizado no coração de uma zona fl orestal 
cercada por 31km de muralha. Chegada a Paris. Tour op-
cional da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma 
cidade considerada como muitos como a mais bela do 
mundo. Recorreremos suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro 
Latino, os Campos Elíseos, o Rio Sena, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional ao Mu-
seu do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um 
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de 
São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado 
de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa coleção 
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotracia, até a 
revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo 
arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 

apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Foi símbolo da monarquia 
francesa no seu esplendor e modelo para as residências 
reais em toda a Europa. Pela tarde, visita opcional onde 
se conhecerá o Bairro Latino. Seguidamente visitaremos 
o interior da Catedral de Nôtre Dame e, por último, po-
derá conhecer Paris de outro ponto de vista realizando 
um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo Rio Sena. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champagne- 
Ardenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da 
Franca. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agra-
dável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados, 
vinheiras e castelos característicos da região de Renania, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha, que durante 
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenco, etc. Possibilidade 
de visita guiada. Continuação a Praga. Acomodação.

 TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
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ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e seu 
maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a 
Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isabel e Mar-
garita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com 
edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias, o 
Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parla-
mento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, poderá 
realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e as-
sistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um 
espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros 
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua 
Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após 
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os 
Alpes Dolomitas que, com seus amplos vales cobertos de 
bosques e prados, nos levam a região de Trentino – Alto 
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso 
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do 
Vento. Acomodação. 

(*). Se o grupo e igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizara em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado. Tempo livre que poderá 
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e 
suas secretas praças. Excursão opcional onde, além de 
um  passeio em gôndola por seus canais venezianos, se 
conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza Es-
condida”, conhecendo os recantos mais belos desta cida-
de. Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, o campanário construído por 
Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de 
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio 
Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma 
grande riqueza artística, etc). Resto do dia livre para con-
hecer os famosos mercados fl orentinos. Saída para Assis 
e tempo livre para visitar as Basílicas, com os magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação a Roma e tempo livre que poderá 
aproveitar para passear por essa milenária cidade, que 
é um testemunho vivo de seu grande passado histórico. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos di-
rigiremos a Campania, visitando Pompéia e seus vestígios 
arqueológicos desta cidade romana parada no tempo pela 
erupção do Vesúvio no ano 79d.C.; em seguida, pequena 
panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha de Capri, 
antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da 
alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerario 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Praga, Budapeste, 
Viena, Florença e Roma 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Mérida · Bordeaux · Valle del Loira · Castelo de 
Chambord · Cruzeiro pelo Reno · Frankfurt · Nuremberg · 
Entrada no Barco Privado a Veneza · Assis

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa Cidade 2*
Madri Rafael Ventas Cidade 4*
 Weare Chamartín Cidade 4*
Bordeaux Ibis Bastide Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4*
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
26 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7405 Lisboa - Roma
Economy 25 3 2.870 3.700 2.660 3.490

TEMP. ALTA
29 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7406 Madri - Roma
Economy 22 2 2.495 3.220 2.340 3.065
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7407 18 - 1.840 $

ST7408 15 - 1.485 $

COMEÇO DO  ITINERÁRIO ST7407

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem com destino Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. e tempo livrea. Pela 
noite, tour opcional de Paris iluminada. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, 
visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e 
hoje em dia um dos maiores museus do mundo, junto com 
o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova 
Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravil-
hosa coleção artística, que vai desde as obras primas da an-
tiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotra-
cia, até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada 
pelo arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 
apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de 
Versalhes e seus jardins, que mesmo sendo começado por 
Luis XIV, quem quis criar um Palácio inigualável foi Luis 
XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, man-
dando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, 
sem dúvida a sala mais impressionante e que serviu de 
cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Desta-
cam-se também a capela, as salas da Paz e da Guerra. Foi 
símbolo da monarquia francesa no seu esplendor e mode-
lo para as residências reais em toda a Europa. Pela tarde, 
visita opcional onde se conhecerá o Bairro Latino, centro 
da vida intelectual parisina e cenário da Revolução de 
maio de 68. Seguidamente visitaremos o interior da Cate-
dral de Nôtre Dame, outro símbolo de Paris, obra prima da 
arte gótica francesa, lugar de coroação de reis e impera-
dores, que serviu de inspiração para grandes obras literá-
rias como “O corcunda de Nôtre Dame” de Victor Hugo e, 
por último, poderá conhecer Paris de outro ponto de vista 
realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo 
Rio Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champagne- 
Ardenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da 

Franca. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agra-
dável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados, 
vinheiras e castelos característicos da região de Renania, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha, que durante 
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7408

SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Resto del dia livre 
para conhecer Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha e 
que durante dois séculos foi o lugar de coroação dos im-
peradores do Sacro Império Romano Germânico. Tempo 
livre para conhecer Romerberg, o centro do centro histó-
rico, com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenco, etc. Possibilidade 
de visita guiada. Continuação a Praga. Acomodação.

 TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 

da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e seu 
maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a 
Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isabel e Mar-
garita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com 
edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias, o 
Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parla-
mento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, poderá 
realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e as-
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sistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um 
espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros 
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua 
Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após 
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os 
Alpes Dolomitas que, com seus amplos vales cobertos de 
bosques e prados, nos levam a região de Trentino – Alto 
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso 
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do 
Vento. Acomodação. 

(*). Se o grupo e igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizara em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-
se por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, 
onde encontrará infi nitos detalhes que fazem que Ve-
neza seja uma cidade única no mundo. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de um 
romântico passeio em gôndola por seus canais venezia-
nos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos 
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a 

Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais be-
los desta cidade. Sairemos de Veneza para seguir até 
Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento 
e hoje em dia um dos principais centros artísticos do 
mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 
artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional onde nos dirigiremos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesú-
vio no ano 79d.C.; em seguida, pequena panorâmica de 
Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por úl-
timo, navegaremos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (incluí almoço 
em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.
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ST7408

LESTE EUROPEU E ITÁLIA I

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Praga
· Panorâmica de Budapeste
· Panorâmica de Viena
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Cruzeiro pelo Reno
· Frankfurt
· Nuremberg
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis 
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Veneza
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Roma
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ALEMANHA

ÁUSTRIA
HUNGRÍA

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST7408

COMEÇO
ITIN. ST7407

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4*
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
03 MAI / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7407 Paris - Roma
Economy 18 - 1.985 2.560 1.840 2.415

TEMP. ALTA
06 MAI / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7408 Frankfurt - Roma
Economy 15 - 1.600 2.070 1.485 1.955
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7409 21 - 2.235 $

ST7410 16 - 1.635 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem com destino Europa.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre para 
passear por lugares tão emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, um Pub Tour, incluindo uma con-
sumição em um típico pub londrino. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica da parte mais interes-
sante da tradicional capital inglesa: Casas do Parlamento e 
o Big-Bem, Abadia de Westminster, Trafalgar Sq., Palácio 
de Bukingham, Royal Albert Hall, etc. (Essa visita poderá, 
excepcionalmente, ser realizada na tarde do dia anterior). 
Tarde livre. Caso desejar, poderá realizar uma interessan-
te excursão opcional fora de Londres para descobrir dois 
dos lugares mais famosos da tradição britânica: O Castelo 
de Windsor, o maior e mais antigo dos castelos habitados 
do mundo e uma das residências ofi ciais da monarquia 
britânica há 900 anos. Conheceremos o interior, onde po-
demos destacar, por um lado, a Capela de São Jorge, de 
princípios do século XVI, construída no estilo Tudor e o 
lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre 
eles o conhecido Henrique VIII e sua terceira esposa Jane 
Seymour; e os Apartamentos de Estado, com importan-
tes obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick, 
Rembrandt e Rubens, entre outros. Retorno a Londres 
para continuar conhecendo a cidade. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo esta 
capital, percorrendo lugares mundialmente famosos como 
o Soho, o animado Convent Garden, desfrutar de algum 
dos musicais que se apresentam nessa cidade, etc. Visita 
opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além 
dos frescos do Parthenon, uma excelente seção de Egipto-
logia. À continuação, iremos para a Torre de Londres, que 
data de 1066, sendo o monumento mais antigo de Londres 
e onde se encontra uma das maiores atrações para conhe-
cer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.

 QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone para atravessar de 
Shuttle*, debaixo do Canal da Mancha e irmos até a França 
(trajeto de 35 minutos). Chegada e tempo livre para o pri-
meiro contato com a elegante capital francesa. Pela noite, 

tour opcional de Paris iluminada, onde poderemos confi r-
mar o porquê está considerada por muitos como a capital 
mais bela do mundo. Acomodação.

* Excepcionalmente a travessia do Reino Unido ao conti-
nente poderá realizar-se em Ferry de Dover para Calais.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, 
visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e 
hoje em dia um dos maiores museus do mundo, junto com 
o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova 
Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravil-
hosa coleção artística, que vai desde as obras primas da an-
tiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotra-
cia, até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada 
pelo arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 
apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de 
Versalhes e seus jardins, que mesmo sendo começado por 
Luis XIV, quem quis criar um Palácio inigualável foi Luis 
XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, man-
dando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, 
sem dúvida a sala mais impressionante e que serviu de 
cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Desta-
cam-se também a capela, as salas da Paz e da Guerra. Foi 
símbolo da monarquia francesa no seu esplendor e mode-
lo para as residências reais em toda a Europa. Pela tarde, 
visita opcional onde se conhecerá o Bairro Latino, centro 
da vida intelectual parisina e cenário da Revolução de 
maio de 68. Seguidamente visitaremos o interior da Cate-
dral de Nôtre Dame, outro símbolo de Paris, obra prima da 
arte gótica francesa, lugar de coroação de reis e impera-
dores, que serviu de inspiração para grandes obras literá-
rias como “O corcunda de Nôtre Dame” de Victor Hugo e, 
por último, poderá conhecer Paris de outro ponto de vista 
realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo 
Rio Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champagne- 
Ardenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da 
Franca. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agra-
dável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados, 
vinheiras e castelos característicos da região de Renania, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha, que durante 
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 

conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenco, etc. Possibilidade 
de visita guiada. Continuação a Praga. Acomodação.

 TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e 
seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Munici-
pal; a Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isa-
bel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas 
ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de 
Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas 
do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, 
poderá realizar um romântico passeio opcional pelo Da-
núbio e assistir ao Goulash Party (jantar típico harmoni-
zado com um espetáculo folclórico de música húngara). 
Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena 
e que representa a máxima expressão do estilo histo-
ricista. Também passaremos pelo coração da cidade, 
agrupado em torno da Catedral de São Estevão, onde 
pararemos para visita-la livremente, além de conhecer, 
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entre outros lugares, os pátios do Palacio Imperial de 
Hofburg e a rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, 
etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7410   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após 
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os 
Alpes Dolomitas que, com seus amplos vales cobertos de 
bosques e prados, nos levam a região de Trentino – Alto 
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso 
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do 
Vento. Acomodação. 

(*). Se o grupo e igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizara em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se 
por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde 
encontrará infi nitos detalhes que fazem que Veneza seja 
uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se conhece-
rá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio 
com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondi-
da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos 
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 
artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina (máxima consagração artística de Michelangelo) e 
a Basílica de São Pedro, a igreja católica mais importante 
do mundo. Tarde livre onde também há a possibilidade 
de realizar, opcionalmente, uma interessantíssima excur-
são: o Coliseu, onde, na Antiguidade, a luta de gladiadores 
mostrou o poder da “Capital do Mundo”. À continuação, 
visitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
e admirar um dos lugares mais emblemáticos da Cidade 
Eterna: A Fontana de Trevi,  onde poderá cumprir com a 
tradição de jogar uma moeda para voltar à Roma, que cer-
teza que lhe esperará de braços abertos. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos 
dirigiremos a Campania, visitando Pompéia e seus vestí-
gios arqueológicos desta cidade romana parada no tem-
po pela erupção do Vesúvio no ano 79d.C.; em seguida, 
pequena panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha de 
Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro 
da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as gru-
tas, etc. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7409
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LONDRES, PARIS E LESTE EUROPEU
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Londres
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Praga
· Panorâmica de Budapeste
· Panorâmica de Viena
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Eurotúnel
· Cruzeiro pelo Reno
· Frankfurt
· Nuremberg
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis
· Eurtotúnel

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane Cidade TurS
 Ibis Wembley Cidade Tur
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4*
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
30 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7409 Londres - Roma
Economy 21 - 2.445 3.130 2.235 2.920
ST7410 Londres - Viena
Economy 16 - 1.790 2.295 1.635 2.140
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7411 20 3 2.060 $

ST7412 17 2 1.715 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7411

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para apreciar as suas praças e os seus bairros. Jantar 
e Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerôni-
mos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobridores, 
o bairro Alfama (passeio a pé), as Praças do Comercio, 
Rossio e Marques de Pombal, etc. Tarde livre ou se dese-
jar poderá realizar uma interessante excursão opcional a 
Sintra, visitando o interior do Palácio Nacional. Em segui-
da, nos dirigiremos ao Cabo da Roca (ponto mais ociden-
tal do continente europeu) para continuar a Cascais, vila 
de pescadores e cidade balnearia. Tempo livre e conti-
nuação a Estoril, famosa pelo seu cassino. Regresso a Lis-
boa. Pela noite realizaremos um passeio opcional noturno 
pela cidade iluminada, assistindo a um típico espetáculo 
de fado com jantar incluído. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma ex-
cursão opcional a Fatima, onde aproveitaremos de tempo 
livre para conhecer a Basílica das Aparições. Continuação 
a Óbidos, cidade medieval amuralhada, onde também 
aproveitaremos de tempo livre para conhece-la. Regresso 
a Lisboa. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída a Mérida, importante cidade romana 
e ponto destacado da Via da Prata, cujo conjunto arqueo-
lógico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação 
a Madri. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos 
recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer 
suas características “tavernas”. Jantar e Acomodação. 

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7412

SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital: as Praças 
de Cibeles, da Espanha e de Netuno, a Porta do Sol, a 
Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de 
Las Ventas, Calle Alcalá, Paseos do Prado e da Castelhana, 
etc. Tarde livre. Como toque fi nal a este dia, à noite você 
poderá assistir, opcionalmente, a um show de fl amenco 
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à Toledo, 
cuja riqueza cultural vem marcada pela exemplar convi-
vência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, 
hebraica e muçulmana. Realizaremos um passeio em ôni-
bus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma 
visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos 
pelas suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a 
entrada na Catedral, considerada como uma das melhores 
obras de arte espanhola. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessan-

do o Sistema Central e passando junto ao Desfi ladeiro de 
Pancorbo, depois de percorrer o País Basco e a reserva 
natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital 
da região francesa de Aquitania, famosa por possuir um 
dos portos fl uviais mais importantes da Europa e por seus 
excelentes vinhos. Jantar e Acomodação.  

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se en-
contram os mais famosos castelos renascentistas . Tempo 
livre para a visita do mais representativo deles, o Castelo 
de Chambord, mandado construir em meados do século 
XVI por Francisco I para ser utilizado como pavilhão de 
caça, estando localizado no coração de uma zona fl orestal 
cercada por 31km de muralha. Chegada a Paris. Tour op-
cional da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma 
cidade considerada como muitos como a mais bela do 
mundo. Recorreremos suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro 
Latino, os Campos Elíseos, o Rio Sena, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional ao Mu-
seu do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um 
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dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de 
São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado 
de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa coleção 
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotracia, até a 
revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo 
arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 
apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Foi símbolo da monarquia 
francesa no seu esplendor e modelo para as residências 
reais em toda a Europa. Pela tarde, visita opcional onde 
se conhecerá o Bairro Latino. Seguidamente visitaremos 
o interior da Catedral de Nôtre Dame e, por último, po-
derá conhecer Paris de outro ponto de vista realizando 
um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo Rio Sena. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champagne- 
Ardenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da 
Franca. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agra-
dável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados, 
vinheiras e castelos característicos da região de Renania, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha, que durante 
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenco, etc. Possibilidade 
de visita guiada. Continuação a Praga. Acomodação.

 TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 

Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e seu 
maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a 
Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isabel e Mar-
garita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com 
edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias, o 
Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parla-
mento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, poderá 
realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e as-
sistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um 
espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros 
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua 
Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerario 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Lisboa
· Panorâmica de Madri
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Praga
· Panorâmica de Budapeste
· Panorâmica de Viena 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Mérida
· Bordeaux
· Vale do Loire
· Castelo de Chambord
· Cruzeiro pelo Reno
· Frankfurt
· Nuremberg 

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa Cidade 2*
Madri Rafael Ventas Cidade 4*
 Weare Chamartín Cidade 4*
Bordeaux Ibis Bastide Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4*
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
26 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7411 Lisboa - Viena
Economy 20 3 2.225 2.875 2.060 2.710

TEMP. ALTA
29 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7412 Madri - Viena
Economy 17 2 1.850 2.390 1.715 2.255
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7413 13 - 1.195 $

ST7414 10 - 895 $

COMEÇO DO  ITINERÁRIO ST7413

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem com destino Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. e tempo livrea. Pela 
noite, tour opcional de Paris iluminada. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, 
visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e 
hoje em dia um dos maiores museus do mundo, junto com 
o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova 
Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravil-
hosa coleção artística, que vai desde as obras primas da an-
tiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotra-
cia, até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada 
pelo arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 
apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de 
Versalhes e seus jardins, que mesmo sendo começado por 
Luis XIV, quem quis criar um Palácio inigualável foi Luis 
XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, man-
dando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, 
sem dúvida a sala mais impressionante e que serviu de 
cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Desta-
cam-se também a capela, as salas da Paz e da Guerra. Foi 
símbolo da monarquia francesa no seu esplendor e mode-
lo para as residências reais em toda a Europa. Pela tarde, 
visita opcional onde se conhecerá o Bairro Latino, centro 
da vida intelectual parisina e cenário da Revolução de 
maio de 68. Seguidamente visitaremos o interior da Cate-
dral de Nôtre Dame, outro símbolo de Paris, obra prima da 
arte gótica francesa, lugar de coroação de reis e impera-
dores, que serviu de inspiração para grandes obras literá-
rias como “O corcunda de Nôtre Dame” de Victor Hugo e, 
por último, poderá conhecer Paris de outro ponto de vista 
realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo 
Rio Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champagne- 
Ardenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da 

Franca. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agra-
dável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados, 
vinheiras e castelos característicos da região de Renania, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha, que durante 
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7414

SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Resto del dia livre 
para conhecer Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha e 

que durante dois séculos foi o lugar de coroação dos im-
peradores do Sacro Império Romano Germânico. Tempo 
livre para conhecer Romerberg, o centro do centro histó-
rico, com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenco, etc. Possibilidade 
de visita guiada. Continuação a Praga. Acomodação.

 TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
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Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 

Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e seu 
maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a 
Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isabel e Mar-
garita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com 
edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias, o 
Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parla-
mento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, poderá 
realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e as-
sistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um 
espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros 
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua 
Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Praga
· Panorâmica de Budapeste
· Panorâmica de Viena 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Cruzeiro pelo Reno
· Frankfurt
· Nuremberg

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4*
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
03 MAI / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7413 Paris - Viena
Economy 13 - 1.320 1.720 1.195 1.595

TEMP. ALTA
06 MAI / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7414 Frankfurt - Viena
Economy 10 - 965 1.255 895 1.185
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7415 14 - 1.375 $

ST7416 9 - 780 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - PRAGA
Saída da cidade de origem com destino Europa.

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Chegada em Praga e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e 
seu conjunto escultórico; o Parque Municipal; a Avenida 
Andrassy, as Pontes das Correntes, Isabel e Margarita; o 
Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com edifícios 
neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias, o Forte dos 
Pescadores com maravilhosas vistas do Parlamento e 
do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, poderá realizar 
um romântico passeio opcional pelo Danúbio e assistir 

ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um 
espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena 
e que representa a máxima expressão do estilo histo-
ricista. Também passaremos pelo coração da cidade, 
agrupado em torno da Catedral de São Estevão, onde 
pararemos para visita-la livremente, além de conhecer, 
entre outros lugares, os pátios do Palacio Imperial de 
Hofburg e a rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, 
etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 

com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7416   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após 
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os 
Alpes Dolomitas que, com seus amplos vales cobertos de 
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bosques e prados, nos levam a região de Trentino – Alto 
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso 
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do 
Vento. Acomodação. 

(*). Se o grupo e igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizara em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se 
por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde 
encontrará infi nitos detalhes que fazem que Veneza seja 
uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se conhece-
rá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio 
com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondi-

da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos 
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 
artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos 
dirigiremos a Campania, visitando Pompéia e seus vestí-
gios arqueológicos desta cidade romana parada no tem-
po pela erupção do Vesúvio no ano 79d.C.; em seguida, 
pequena panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha de 
Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro 
da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as gru-
tas, etc. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7415
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Praga
· Panorâmica de Budapeste
· Panorâmica de Viena
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
07 MAI / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7415 Praga - Roma
Economy 14 - 1.485 1.920 1.375 1.810
ST7416 Praga - Viena
Economy 9 - 855 1.110 780 1.035
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7417 24 - 2.600 $

ST7418 20 - 2.140 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Resto del dia livre 
para conhecer Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha e 
que durante dois séculos foi o lugar de coroação dos im-
peradores do Sacro Império Romano Germânico. Tempo 
livre para conhecer Romerberg, o centro do centro histó-
rico, com suas casas patrícias do século XV. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenco, etc. Possibilidade 
de visita guiada. Continuação a Praga. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e seu 
maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a 
Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isabel e Mar-
garita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com 
edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias, o 
Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parla-
mento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, poderá 
realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e as-
sistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um 
espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros 
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua 
Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu de 
cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre Ken-
nedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde 
livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a um 
maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar as 
valsas mais representativas da tradição musical europeia, 
com as valsas mais conhecidas. Acomodação.   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após 
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os Al-
pes Dolomitas que nos levam a região de Trentino – Alto 
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso 
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do 
Vento. Acomodação. 

(*). Se o grupo e igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizara em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se 

por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde 
encontrará infi nitos detalhes que fazem que Veneza seja 
uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se conhece-
rá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio 
com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondi-
da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos 
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi, o campanário construído por 
Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de 
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio 
Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma 
grande riqueza artística, etc). Resto do dia livre para con-
hecer os famosos mercados fl orentinos. Saída para Assis 
e tempo livre para visitar as Basílicas, com os magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação a Roma e tempo livre que poderá 
aproveitar para passear por essa milenária cidade, que 
é um testemunho vivo de seu grande passado histórico 
como representam muitos dos seus obeliscos, trazidos em 
sua maioria, diretamente do Egito. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. ou excursão opcional a Pom-
péia e seus vestígios arqueológicos desta cidade romana 
parada no tempo pela erupção do Vesúvio. Em seguida, 
pequena panorâmica de Nápoles, cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encon-
tro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. (incluí almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURIM
Café da manhã. Saída para Pisa, o berço do Galileu, onde 
teremos tempo livre para admirar a maravilhosa Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
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Inclinada. Continuação para Turim. Tempo livre para des-
frutar deste importante centro cultural e de negócios do 
norte da Itália, capital da região de Piamonte e importan-
tíssima para o Mundo Cristiano, já que acolhe o “Lençol 
Santo”, com o que, segundo a tradição, cobriu o corpo de 
Cristo após sua crucifi cação e morte. Acomodação.

DOMINGO: TURIM - CHAMONIX - GENEBRA
Café da manhã. Visita panorâmica de Turim: a Piazza 
Castello, o Palácio Real, o Palácio de la Madona, a Igreja 
de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. 
À continuação teremos à nossa frente uma das etapas 
mais bonitas da nossa viagem, realizando uma viagem às 
montanhas mais altas da Europa: os Alpes. Nossa primeira 
parada será em Chamonix, onde teremos tempo livre para 
conhecer essa elegantíssima estação de esqui ao pé do 
Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes com suas eternas 
neves. À continuação atravessaremos uma das maiores 
realizações da engenharia europeia, com seus 11,6 km 
de extensão: o túnel do Mont Blanc, que nos levará até 
Itália, onde realizaremos uma viagem paisagística pelo 
Vale d’Aosta, um lugar de incomparável beleza e que se 
encontram algumas das melhores pistas de esqui da Eu-
ropa. Continuação à Genebra. Tempo livre para passear 
por essa elegante cidade, a mais importante da Suíça de 
língua francesa. Aproveite para conhecer o Relógio de Flo-
res, a Ponte de Mont Blanc, junto ao Lago Leman, de onde 
se tem umas maravilhosas vistas ou passear pelo centro 
histórico, com elegantes . Acomodação. 

 SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - PARIS
Após o Café da manhã, abandonaremos Suíça e perco-
rreremos o centro da França, deixando a nosso passo a 
Região dos vinhos de Borgonha, até chegar a Paris. Resto 
do dia livre para conhecer essa cidade, visitando algum 
dos seus museus ou simplesmente passear pelos diferen-
tes bairros da capital do Sena, do tradicional bairro Le Ma-
rais, onde se encontra a praça dos Vosgos até o inovador 
bairro fi nanceiro de La Defense, onde deixaram sua marca 
os mais importantes arquitetos do século XX e XXI, em 
seus imponentes edifícios, onde destaca o Grande Arco da 
Defense. Pela noite, tour opcional de Paris iluminada, onde 
poderemos confi rmar o porquê está considerada por mui-
tos como a capital mais bela do mundo. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concór-
dia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o Bairro 
de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional 
do Palácio de Versalhes e seus jardins, que foi começado 
por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio diferente foi 
Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edifício primiti-
vo, mandando construir, entre outras salas, a Galeria dos 
Espelhos, que é, sem dúvida, a sala mais impressionante 
e que serviu como cenário para a assinatura do Tratado 
de Versalhes. Se destaca também, a Capela, os salões da 
Paz e da Guerra. Foi símbolo da monarquia francesa em 
seu esplendor e o modelo para residências reais em toda 

Europa. Pela noite, assistência opcional ao cabaré Le Lido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional para conhe-
cer o Bairro Latino. Em seguida, visitaremos o interior 
da Catedral de Nôtre Dame e, por último, poderá dar um 
relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tar-
de, visita opcional do Museu do Louvre, onde se encontra 
uma maravilhosa coleção artística, que vai de obras pri-
mas da antiguidade até a revolucionária Pirâmide de aço 
e vidro, realizada pelo arquiteto estadunidense de origem 
chinês, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e também 
conheceremos os aposentos de Napoleão. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7418

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum de seus muitos 
museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear 
por suas ruas da moda. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais, para cruzar o 
Canal da Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada 
em Londres e tarde livre. Se desejar, poderá realizar opcio-
nalmente um Pub Tour, incluindo uma bebida num típico 
pub londrino. Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamen-
to e ao Big-Ben, a Abadia de Westminster, a Trafalgar Sq, 
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta 
visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). 
Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor, 
o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma 
das residências ofi ciais da monarquia britânica. Regresso 
a Londres. Acomodação. 

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, visita opcional ao 
Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do 
Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e à conti-
nuação, visitaremos o monumento mais antigo da cidade: 
a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se encon-
tram As Joias da Coroa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7017
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COMEÇO
AMBOS ITIN.

2
4 ó 3

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmicas de Praga, Budapeste e Viena
· Panorâmicas de Florença, Roma e Turim
· Panorâmicas de Paris e Londres 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Nuremberg
· Frankfurt
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis
· Pisa
· Chamonix
· Genebra
· Canal da Mancha

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4*
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Turim Novotel Cidade 4*
Genebra Nh Airport Cidade 4*
 Holiday Inn Express Airport Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Cidade Tur
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
06 MAI / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7417 Frankfurt - Londres
Economy 24 - 2.800 3.595 2.600 3.395
ST7418 Frankfurt - Paris
Economy 20 - 2.300 2.950 2.140 2.790
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7419 23 - 2.495 $

ST7420 19 - 2.040 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - PRAGA
Saída da cidade de origem com destino Europa.

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Chegada em Praga e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e 
seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Munici-
pal; a Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isa-
bel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas 
ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de 
Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas 
do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, 
poderá realizar um romântico passeio opcional pelo Da-

núbio e assistir ao Goulash Party (jantar típico harmoni-
zado com um espetáculo folclórico de música húngara). 
Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros 
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua 
Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu de 
cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre Ken-
nedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde 
livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a um 
maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar as 
valsas mais representativas da tradição musical europeia, 
com as valsas mais conhecidas. Acomodação.   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após 
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os Al-
pes Dolomitas que nos levam a região de Trentino – Alto 
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso 
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do 
Vento. Acomodação. 

(*). Se o grupo e igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizara em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se 
por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde 
encontrará infi nitos detalhes que fazem que Veneza seja 
uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se conhece-
rá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio 
com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondi-
da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 

Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos 
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de 
Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realiza-
da por Brunelleschi, o campanário construído por Giotto, 
o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio 
e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande 
riqueza artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os 
famosos mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo 
livre para visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, 
realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. 
Continuação a Roma e tempo livre que poderá aproveitar 
para passear por essa milenária cidade, que é um teste-
munho vivo de seu grande passado histórico como repre-
sentam muitos dos seus obeliscos, trazidos em sua maio-
ria, diretamente do Egito e onde se encontram alguns dos 
monumentos mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina (máxima consagração artística de Michelangelo) 
e a Basílica de São Pedro, a igreja católica mais impor-
tante do mundo. Tarde livre onde também há a possi-
bilidade de realizar, opcionalmente, uma interessantíssi-
ma excursão: o Coliseu, onde, na Antiguidade, a luta de 
gladiadores mostrou o poder da “Capital do Mundo”. À 
continuação, visitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli 
para admirar a grande escultura de Moisés de Michelan-
gelo. O passeio fi nalizará com uma visita que nos levará 
ao coração do bairro barroco, onde teremos a oportuni-
dade de descobrir e admirar um dos lugares mais emble-
máticos da Cidade Eterna: A Fontana de Trevi, imortali-
zada pelo cinema no fi lme “La Dolce Vita” e onde poderá 
cumprir com a tradição de jogar uma moeda para voltar 
à Roma, que certeza que lhe esperará de braços abertos. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. ou excursão opcional a Pom-
péia e seus vestígios arqueológicos desta cidade romana 
parada no tempo pela erupção do Vesúvio. Em seguida, 
pequena panorâmica de Nápoles, cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encon-
tro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. (incluí almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURIM
Café da manhã. Saída para Pisa, o berço do Galileu, onde 
teremos tempo livre para admirar a maravilhosa Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
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Inclinada. Continuação para Turim. Tempo livre para des-
frutar deste importante centro cultural e de negócios do 
norte da Itália, capital da região de Piamonte e importan-
tíssima para o Mundo Cristiano, já que acolhe o “Lençol 
Santo”, com o que, segundo a tradição, cobriu o corpo de 
Cristo após sua crucifi cação e morte. Acomodação.

DOMINGO: TURIM - CHAMONIX - GENEBRA
Café da manhã. Visita panorâmica de Turim: a Piazza 
Castello, o Palácio Real, o Palácio de la Madona, a Igreja 
de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. 
À continuação teremos à nossa frente uma das etapas 
mais bonitas da nossa viagem, realizando uma viagem às 
montanhas mais altas da Europa: os Alpes. Nossa primeira 
parada será em Chamonix, onde teremos tempo livre para 
conhecer essa elegantíssima estação de esqui ao pé do 
Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes com suas eternas 
neves. À continuação atravessaremos uma das maiores 
realizações da engenharia europeia, com seus 11,6 km 
de extensão: o túnel do Mont Blanc, que nos levará até 
Itália, onde realizaremos uma viagem paisagística pelo 
Vale d’Aosta, um lugar de incomparável beleza e que se 
encontram algumas das melhores pistas de esqui da Eu-
ropa. Continuação à Genebra. Tempo livre para passear 
por essa elegante cidade, a mais importante da Suíça de 
língua francesa. Aproveite para conhecer o Relógio de Flo-
res, a Ponte de Mont Blanc, junto ao Lago Leman, de onde 
se tem umas maravilhosas vistas ou passear pelo centro 
histórico, com elegantes . Acomodação. 

 SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - PARIS
Após o Café da manhã, abandonaremos Suíça e perco-
rreremos o centro da França, deixando a nosso passo a 
Região dos vinhos de Borgonha, até chegar a Paris. Resto 
do dia livre para conhecer essa cidade, visitando algum 
dos seus museus ou simplesmente passear pelos diferen-
tes bairros da capital do Sena, do tradicional bairro Le Ma-
rais, onde se encontra a praça dos Vosgos até o inovador 
bairro fi nanceiro de La Defense, onde deixaram sua marca 
os mais importantes arquitetos do século XX e XXI, em 
seus imponentes edifícios, onde destaca o Grande Arco da 
Defense. Pela noite, tour opcional de Paris iluminada, onde 
poderemos confi rmar o porquê está considerada por mui-
tos como a capital mais bela do mundo. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concór-
dia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o Bairro 
de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional 
do Palácio de Versalhes e seus jardins, que foi começado 
por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio diferente foi 
Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edifício primiti-
vo, mandando construir, entre outras salas, a Galeria dos 
Espelhos, que é, sem dúvida, a sala mais impressionante 
e que serviu como cenário para a assinatura do Tratado 
de Versalhes. Se destaca também, a Capela, os salões da 
Paz e da Guerra. Foi símbolo da monarquia francesa em 
seu esplendor e o modelo para residências reais em toda 

Europa. Pela noite, assistência opcional ao cabaré Le Lido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional para conhe-
cer o Bairro Latino. Em seguida, visitaremos o interior 
da Catedral de Nôtre Dame e, por último, poderá dar um 
relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tar-
de, visita opcional do Museu do Louvre, onde se encontra 
uma maravilhosa coleção artística, que vai de obras pri-
mas da antiguidade até a revolucionária Pirâmide de aço 
e vidro, realizada pelo arquiteto estadunidense de origem 
chinês, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e também 
conheceremos os aposentos de Napoleão. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7420 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum de seus muitos 
museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear 
por suas ruas da moda. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais, para cruzar o 
Canal da Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada 
em Londres e tarde livre. Se desejar, poderá realizar opcio-
nalmente um Pub Tour, incluindo uma bebida num típico 
pub londrino. Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamen-
to e ao Big-Ben, a Abadia de Westminster, a Trafalgar Sq, 
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta 
visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). 
Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor, 
o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma 
das residências ofi ciais da monarquia britânica. Regresso 
a Londres. Acomodação. 

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, visita opcional ao 
Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do 
Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e à conti-
nuação, visitaremos o monumento mais antigo da cidade: 
a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se encon-
tram As Joias da Coroa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST7419
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EUROPA FANTÁSTICA II
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Viena

Roma

ITÁLIA
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R. UNIDO

R. TCHECA

ÁUSTRIA
HUNGRÍA

FIM
ITIN. ST7419

FIM
ITIN. ST7420

COMEÇO
AMBOS ITIN.

4 ó 3
2

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmicas de Praga, Budapeste e Viena
· Panorâmicas de Florença, Roma e Turim
· Panorâmicas de Paris e Londres 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis
· Pisa
· Chamonix
· Genebra
· Canal da Mancha

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Veneza B&B  Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Turim Novotel Cidade 4*
Genebra Nh Airport Cidade 4*
 Holiday Inn Express Airport Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Cidade Tur
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
07 MAI / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7419 Praga - Londres
Economy 23 - 2.695 3.455 2.495 3.255
ST7420 Praga - Paris
Economy 19 - 2.195 2.2810 2.040 2.655
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7421 21 - 2.235 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem com destino Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. e tempo livrea. Pela 
noite, tour opcional de Paris iluminada. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiff el, as Praças 
da Concordia e da Ópera, os Campos Elíseos, o arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, 
visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e 
hoje em dia um dos maiores museus do mundo, junto com 
o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova 
Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravil-
hosa coleção artística, que vai desde as obras primas da an-
tiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotra-
cia, até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada 
pelo arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming 
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os 
apartamentos do Napoleão. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de 
Versalhes e seus jardins, que mesmo sendo começado por 
Luis XIV, quem quis criar um Palácio inigualável foi Luis 
XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, man-
dando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, 
sem dúvida a sala mais impressionante e que serviu de 
cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Desta-
cam-se também a capela, as salas da Paz e da Guerra. Foi 
símbolo da monarquia francesa no seu esplendor e mode-
lo para as residências reais em toda a Europa. Pela tarde, 
visita opcional onde se conhecerá o Bairro Latino, centro 
da vida intelectual parisina e cenário da Revolução de 
maio de 68. Seguidamente visitaremos o interior da Cate-
dral de Nôtre Dame, outro símbolo de Paris, obra prima da 
arte gótica francesa, lugar de coroação de reis e impera-
dores, que serviu de inspiração para grandes obras literá-
rias como “O corcunda de Nôtre Dame” de Victor Hugo e, 
por último, poderá conhecer Paris de outro ponto de vista 
realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo 
Rio Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champagne- 
Ardenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da 
Franca. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agra-
dável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados, 
vinheiras e castelos característicos da região de Renania, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a 

Frankfurt, capital fi nanceira da Alemanha, que durante 
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenco, etc. Possibilidade 
de visita guiada. Continuação a Praga. Acomodação.

 TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palacio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, pais independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste pais pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e seu 
maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a 
Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isabel e Mar-
garita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com 
edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias, o 
Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parla-
mento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, poderá 
realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e as-
sistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um 
espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros 
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua 
Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

DOMINGO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante,  a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman  
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu de 
cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre Ken-
nedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde 
livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a um 
maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar as 
valsas mais representativas da tradição musical europeia, 
com as valsas mais conhecidas. Acomodação.   

SEGUNDA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após 
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os Al-
pes Dolomitas que nos levam a região de Trentino – Alto 
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso 
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do 
Vento. Acomodação. 

(*) Se o grupo e igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizara em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-
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se por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, 
onde encontrará infi nitos detalhes que fazem que Ve-
neza seja uma cidade única no mundo. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de um 
romântico passeio em gôndola por seus canais venezia-
nos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos 
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a 
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais be-
los desta cidade. Sairemos de Veneza para seguir até 
Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento 
e hoje em dia um dos principais centros artísticos do 
mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 
artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar 
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde tam-
bém há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma 
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, vi-
sitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar 
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio 
fi nalizará com uma visita que nos levará ao coração do 
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir 
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição 
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional onde nos dirigiremos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesú-
vio no ano 79d.C.; em seguida, pequena panorâmica de 
Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por úl-
timo, navegaremos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com 

Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (incluí almoço 
em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURIM
Café da manhã. Saída para Pisa, o berço do Galileu, onde 
teremos tempo livre para admirar a maravilhosa Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Turim. Tempo livre para des-
frutar deste importante centro cultural e de negócios do 
norte da Itália, capital da região de Piamonte e importan-
tíssima para o Mundo Cristiano, já que acolhe o “Lençol 
Santo”, com o que, segundo a tradição, cobriu o corpo de 
Cristo após sua crucifi cação e morte. Acomodação.

DOMINGO: TURIM - CHAMONIX - GENEBRA
Café da manhã. Visita panorâmica: a maravilhosa riqueza 
urbanística da cidade onde há excelentes exemplos de ar-
quitetura barroca, rococó, neoclássica e Art Nouveau: a 
Piazza Castello, o Palácio Real, o Palácio de la Madona, a 
Igreja de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, 
etc. À continuação teremos à nossa frente uma das etapas 
mais bonitas da nossa viagem, realizando uma viagem às 
montanhas mais altas da Europa: os Alpes. Nossa primei-
ra parada será em Chamonix, onde teremos tempo livre 
para conhecer essa elegantíssima estação de esqui ao pé 
do Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes com suas eter-
nas neves. Chamonix se desenvolveu através do turismo 
e seu crescimento foi testemunha de diversos períodos e 
correntes arquitetônicas. Esta qualidade única fornece à 
cidade um patrimônio rico e diversifi cado, entre a tradição 
e a modernidade. À continuação atravessaremos uma das 
maiores realizações da engenharia europeia, com seus 11,6 
km de extensão: o túnel do Mont Blanc, que nos levará 
até Itália, onde realizaremos uma viagem paisagística pelo 
Vale d’Aosta, um lugar de incomparável beleza e que se 
encontram algumas das melhores pistas de esqui da Eu-
ropa. Continuação à Genebra. Tempo livre para passear 
por essa elegante cidade, a mais importante da Suíça de 
língua francesa. Aproveite para conhecer o famoso Reló-
gio de Flores, a Ponte de Mont Blanc, junto ao belíssimo 
Lago Leman, de onde se tem umas maravilhosas vistas ou 
passear pelo centro histórico. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - PARIS
Café da manhã. Abandonaremos Suíça e percorreremos 
o centro da França, deixando a nosso passo a Região dos 
vinhos de Borgonha, até chegar a Paris Resto do dia livre 
para continuar conhecendo essa cidade, visitando algum 
dos seus museus ou simplesmente passear pelos diferen-
tes bairros da capital do Sena, do tradicional bairro Le Ma-
rais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o 
inovador bairro fi nanceiro de La Defense, onde destaca o 
Grande Arco da Defense. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.
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ALEMANHA

ÁUSTRIA
HUNGRÍA

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis) 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Praga
· Panorâmica de Budapeste
· Panorâmica de Viena
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Turim 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)
· Cruzeiro pelo Reno
· Frankfurt
· Nuremberg
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis
· Pisa
· Chamonix
· Genebra

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Porte Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4*
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Olympick Cogress Cidade 4*
 Vitkov Cidade 3*
Budapeste Danubius Flamenco Cidade 4*
 Danubius Budapest Cidade 4*
Viena Senator Cidade 4*
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Turim Novotel Cidade 4*
Genebra Nh Airport Cidade 4*
 Holiday Inn Express Airport Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
03 MAI / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7421 Paris - Paris
Economy 21 - 2.400 3.085 2.235 2.920
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ST7029

TOUR DA ITÁLIA

artística, etc). Resto do dia livre para conhecer os famosos 
mercados fl orentinos. Saída para Assis e tempo livre para 
visitar as Basílicas, com os magnífi cos frescos, realizados 
por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação 
a Roma e tempo livre que poderá aproveitar para passear 
por essa milenária cidade, que é um testemunho vivo de 
seu grande passado histórico como representam muitos 
dos seus obeliscos, trazidos em sua maioria, diretamente 
do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica onde passaremos pela 
beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, o 
Coliseu, o Circo Máximo, Trastevere. Resto do dia livre ou 
possibilidade de realizar uma visita opcional aos Museus 
Vaticanos com a Capela Sistina (máxima consagração ar-
tística de Michelangelo) e a Basílica de São Pedro, a igre-
ja católica mais importante do mundo. Tarde livre onde 
também há a possibilidade de realizar, opcionalmente, 
uma interessantíssima excursão, a Roma Barroca onde, 
junto ao nosso guia local, conheceremos os chafarizes e 
praças mais belas da cidade, como a Praça do Panteão ou 
a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a 
Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional onde nos dirigiremos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesú-
vio no ano 79d.C.; em seguida, pequena panorâmica de 
Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por úl-
timo, navegaremos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (incluí almoço 
em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST7029 8 - 760 $

SÁBADO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem com destino Europa.

DOMINGO: MILÃO
Chegada em Milão e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para conhecer a cidade. Aproveite para descobrir a gran-
diosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo as 
ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino 
em algum dos seus cafés mais tradicionais de fi nais do 
século XIX e início do XX, como o Zucca, o Tavegia ou o 
Cova. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para descobrir a beleza da 
capital da Lombarda, que além de conhecer os lugares 
mais importantes da cidade como o Castelo Sforzescco, 
a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra prima 
da arte universal; A hora indicada, continuação para Pá-
dua. Tempo livre para conhecer a Basílica de São Antônio, 
construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da 
arte gótica Itáliana cujo interior, além de suas excelentes 
obras esculturais, estão os restos mortais do santo. Em se-
guida, seguiremos para o nosso hotel na região do Vêneto. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para o coração da Veneza, onde 
chegaremos em barco privado, admirando a cúpula da 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São 
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se 
por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde 
encontrará infi nitos detalhes que fazem que Veneza seja 
uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se conhece-
rá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio 
com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondi-
da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
Sairemos de Veneza para seguir até Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos 
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi-
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati-
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buff et na maioria dos hotéis).  

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia
· Milão
· Pádua
· Entrada no Barco Privado a Veneza
· Assis
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HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão B&B Sesto San Giovanni Cidade 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Veneza B&B Padua 3*
 Tulip Inn Padua 3*
Florença Delta  Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Roma The Brand  Cidade 4*
 Barceló Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA
15 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST7029 Milão - Roma
Economy 8 - 795 1.015 760 980
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