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LISBOA, MADRI E ROMA MADRI E ROMA

SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comuni-
dade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio Ebro, 
um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre para 
conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a aparição 
da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a Barcelona. 
Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, Montjuic, onde se celebraram a maior parte 
dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encon-
tro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice. 
Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde conhe-
ceremos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu Cas-
sino ou para tomar algo no Café de Paris, visitaremos tam-
bém Mônaco, passeando por suas ruelas até a praça do 
palácio da Família Grimaldi, com fantásticas vistas sobre 
a baía desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Italiana, passando por 
povoados como São Remo ou Gênova. Parada em Pisa. 
Tempo livre para admirar a Praça dos Milagres, com sua 
Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. Continuação a 
Roma e tempo livre para um primeiro contato com a Cida-
de Eterna. Jantar. Se você desejar, poderá realizar uma vi-
sita opcional da Roma de Noite, conhecendo suas praças 
mais emblemáticas e seus chafarizes mais representati-
vos, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, 
a Praça de Espanha, Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 
com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
Coliseu. A continuação visitaremos o Bairro do Trastévere, 
símbolo da Roma popular. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional à Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade roma-
na. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como 
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão 
inclui 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

ST8048 11 2 1.375 $

ST8049 9 2 1.070 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8048

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
em esta bela cidade. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mos-
teiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos 
Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo, 
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou excursão op-
cional à Costa de Lisboa para conhecer as cidades Estoril, 
famosa por seu Cassino; Cascais, povoado de pescadores 
e a vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondosa se-
rra e com maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacio-
nal com suas chaminés. Retorno a Lisboa. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhe-
cida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza 
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pas-
torinhas perto da Cova da Iria. Continuação para Madri. 
Chegada e tempo livre. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8049

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os 
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou perco-
rrer suas características “tavernas”. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
de Espanha e de Netuno, a Grande Via, a Calle Mayor, o 
exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Pas-
seio do Prado, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde livre 
ou excursão opcional à Toledo, onde realizaremos uma 
visita panorâmica, passeando por suas ruas medievais e 
conheceremos sua catedral gótica do século XIII. Se dese-
jar, pela noite, também poderá assistir, opcionalmente, a 
um espetáculo de flamenco, onde conheceremos suas raí-
zes musicais da arte espanhola. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário) 
· Panorâmica de Lisboa 
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Barcelona 
· Panorâmica de Roma

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Fátima · Zaragoza · Nice · Pisa 

Praça do rossio · Lisboa

1

1

Lisboa

Nice

Barcelona

ESPANHA

FRANÇA

ITÁLIA

PORTUGAL

3

Madri

Roma

2

2

FIM 
AMBOS ITIN.

COMEÇO 
ITIN. ST8049

COMEÇO 
ITIN. ST8048

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8048: 23 Mai; 13 Jun; 4 Jul; 1 Ago; 5 Set
· ST8049: 25 Mai; 15 Jun; 6 Jul; 3 Ago; 7 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4* 
 Vip Executive Zurique Cidade 3*
Madri T3 Tirol Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4* 
 Tryp Chamberí Cidade 3*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Cidade 3* 
 Catalonia Park Putxet Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Nice Ibis Nice Centre Gare Centro 3* 
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8048 Lisboa - Roma
Tentação 11 2 1.525 1.870 1.375 1.720

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8049 Madri - Roma
Tentação 9 2 1.230 1.500 1.070 1.340
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ST8051  
ITÁLIA TURÍSTICA

DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos 
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar 
de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá 
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas 
secretas praças, onde encontrará infinitos detalhes que 
fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se 
desejar, poderá realizar uma 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 chamada 
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais be-
los desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa 
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito fa-
moso por suas águas termais, desde a época romana e 
onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de 
tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em 
uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma 
língua de terra. Continuação para Milão, capital da Lom-
barda e principal centro econômico e da moda da Itália. 
Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o Duomo, 
a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o Castelo 
Sforzesco, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
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

ST8051 8 1 925 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre. Jantar. 
Se você desejar, poderá realizar uma visita opcional da 
Roma de Noite, onde passearemos por alguns dos lugares 
mais característicos da cidade, conhecendo suas praças 
mais emblemáticas e seus chafarizes mais representati-
vos, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, 
a Praça de Espanha, Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 
com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
edifício mais representativo da Roma Imperial e autentico 
símbolo da cidade, o Coliseu. A continuação visitaremos 
o Bairro do Trastévere, símbolo da Roma popular, con-
hecendo seus rincões mais pintorescos da mão de nossa 
guia local e que nos permitirá adentrarnos na vida quoti-
diana da capital de Itália. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos 
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade roma-
na, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 
d.C. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como 
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão 
inclui almoço em Capri). Acomodação. 

SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Toscana 
e berço do Renascimento. Visita panorâmica: o Duomo 
(Catedral) de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa 
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de mode-
lo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no 
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batisté-
rio onde se encontram 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 da tarde livre que pode 
ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os 
famosos mercados florentinos. Acomodação. 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 1

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

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Lago de Garda 
· Entrada no barco privado a Veneza

Panorâmica · Florença

Os Farelhões · Capri

1

1
1

Florença

Veneza

Milão

ITÁLIA

3 Roma

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8051: 29 Mai; 19 Jun; 10 Jul; 7 Ago; 11 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Barceló Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 3* 
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Veneza Albatros / Alexander / Smart Mestre 4* 
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milão B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3* 
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
03 ABR / 30 OUT

TEMP. BAIXA 
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8051 Roma - Milão
Tentação 8 1 1.040 1.270 925 1.155
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8052 14 2 1.810 $

ST8053 12 2 1.500 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8052

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta bela cidade e desfru-
tar das suas praças, seus recantos. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mos-
teiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos 
Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo, 
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou, se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional à Cos-
ta de Lisboa para conhecer as cidades Estoril, famosa por 
seu Cassino; Cascais, povoado de pescadores e a maravil-
hosa vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondo-
sa serra, com destaque para seus maravilhosos palácios. 
Visita do Palácio Nacional com suas famosas chaminés. 
Retorno a Lisboa. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhe-
cida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza 
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pas-
torinhas perto da Cova da Iria. Continuação para Madri. 
Chegada e tempo livre para um primeiro contato com a 
capital da Espanha. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8053

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para desfrutar de todos os cantos desta capital, visitar a 
Praça Mayor ou percorrer suas “tavernas”. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital do Reino 
da Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conhece-
remos, junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, 
de Espanha e de Netuno, a Grande Via, a Calle Mayor, o 
exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o 
Passeio do Prado, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde 
livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional 

à Toledo, onde realizaremos uma completa visita panorâ-
mica, passeando por suas ruas medievais e conheceremos 
sua catedral gótica do século XIII. Se desejar, pela noite, 
também poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo 
de flamenco, onde conheceremos suas raízes musicais da 
arte espanhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comuni-
dade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio Ebro, 
um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre para 
conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a aparição 
da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a Barcelona. 
Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, Montjuic, onde se celebraram a maior parte 
dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encon-

tro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice. 
Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde con-
heceremos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu 
Cassino ou para tomar algo no Café de Paris, visitaremos 
também Mônaco, passeando por suas ruelas até a praça 
do palácio da Família Grimaldi, com fantásticas vistas 
sobre a baía. Regresso a Nice e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Italiana, passando por 
povoados tão conhecidos como São Remo ou Gênova. Pa-
rada em Pisa, a cidade de Galileo Galilei. Tempo livre para 
admirar a Praça dos Milagres, com sua Catedral, o Batisté-
rio e a Torre Inclinada. Continuação a Roma e tempo livre 
para um primeiro contato com a Cidade Eterna. Jantar. 
Se você desejar, poderá realizar uma visita opcional da 
Roma de Noite, onde passearemos por alguns dos lugares 
mais característicos desta milenária cidade, conhecendo 
suas praças mais emblemáticas e seus chafarizes mais 
representativos, como a Piazza Navona com a Fonte dos 

Panteón nacional · lisboa

ST8052  ST8053

LISBOA, MADRI E ITÁLIA TURÍSTICA MADRI E ITÁLIA TURÍSTICA

Castelo de st. Ángelo · Roma
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Quatro Rios, a Praça de Espanha, Fontana de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 
com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
edifício mais representativo da Roma Imperial e autentico 
símbolo da cidade, o Coliseu. A continuação visitaremos 
o Bairro do Trastévere, símbolo da Roma popular, con-
hecendo seus rincões mais pintorescos da mão de nossa 
guia local e que nos permitirá adentrarnos na vida quoti-
diana da capital de Itália. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos 

dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade roma-
na, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 
d.C. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como 
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão 
inclui almoço em Capri). Acomodação. 

SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento e hoje em dia um dos principais 
centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo 
(Catedral) de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa 
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de mode-
lo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no 
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batisté-
rio onde se encontram 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 da tarde livre que pode 
ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os 
famosos mercados florentinos. Acomodação. 

DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos 
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria 
da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça São Marcos. Tempo 
livre que poderá aproveitar para perder-se por seus ca-
nais, suas ruas e suas secretas praças, onde encontrará 
infinitos detalhes que fazem que Veneza seja uma cidade 
única no mundo. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na 
região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa 
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito fa-
moso por suas águas termais, desde a época romana e 
onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de 
tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em 
uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma 
língua de terra. Continuação para Milão, capital da Lom-
barda e principal centro econômico e da moda da Itália. 
Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o Duomo, 
a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o Castelo 
Sforzesco, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário) 
· Panorâmica de Lisboa · Panorâmica de Madri · 
Panorâmica de Barcelona · Panorâmica de Roma · 
Panorâmica de Florença · Panorâmica de Milão

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Fátima · Zaragoza · Nice · Entrada no barco privado a 
Veneza · Lago de Garda · Pisa 

ST8052  ST8053

LISBOA, MADRI E ITÁLIA TURÍSTICA MADRI E ITÁLIA TURÍSTICA

1

11

Lisboa

Florença

Veneza
Milão

ESPANHA

FRANÇA

ITÁLIA

PORTUGAL

3

Madri
Barcelona

Nice

Roma

2
1

1

2

COMEÇO 
ITIN. ST8052

FIM 
AMBOS ITIN.

COMEÇO 
ITIN. ST8053

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8052: 23 Mai; 13 Jun; 4 Jul; 1 Ago; 5 Set
· ST8053: 25 Mai; 15 Jun; 6 Jul; 3 Ago; 7 Set

AtArAzAnAs reAis · BArcelonA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4* 
 Vip Executive Zurique Cidade 3*
Madri T3 Tirol / Tryp Chamberí Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Cidade 3* 
 Catalonia Park Putxet Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Nice Ibis Nice Centre Gare Centro 3* 
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park / The Brand Cidade 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 3* 
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Veneza Albatros / Alexander / Smart Mestre 4* 
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milão B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3* 
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8052 Lisboa - Milão
Tentação 14 2 1.985 2.450 1.810 2.275

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8053 Madri - Milão
Tentação 12 2 1.675 2.060 1.500 1.885
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8055 12 5 1.975 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os 
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou perco-
rrer suas características “tavernas”. Acomodação.

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma visita pa-
norâmica pela capital do Reino da Espanha, cidade cheia 
de contrastes, onde conheceremos, junto ao nosso guia 
local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a 
Grande Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros 
de Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio do Prado, o Passeio 
de la Castellana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá 
realizar uma excursão opcional à Toledo, onde realiza-
remos uma completa visita panorâmica, passeando por 
suas ruas medievais e conheceremos sua catedral gótica 
do século XIII. Se desejar, pela noite, também poderá 
assistir, opcionalmente, a um espetáculo de flamenco, 
onde conheceremos suas raízes musicais da arte espan-
hola. Acomodação.

SEGUNDA- FEIRA: MADRI  ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla-
do ao aeroporto para pegar um voo com destino a Roma 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Jantar. Se você desejar, poderá realizar uma visita (Opção 
TI) da Roma de Noite, onde passearemos por alguns dos 
lugares mais característicos desta milenária cidade, con-
hecendo suas praças mais emblemáticas e seus chafarizes 
mais representativos, como a Piazza Navona com a Fonte 
dos Quatro Rios, a Praça de Espanha, a Fontana de Trevi, 
etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça de Vene-
za, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu 
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do 
dia livre. Poderá realizar uma visita (Opção TI) dos Mu-
seus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura 
universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra 
“a Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo pas-
seando pela cidade, ou se desejar, poderá aproveitar 
para realizar uma interessantíssima excursão opcional 
onde poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moi-
sés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) à região de 

Campânia, visitando Pompéia e os resíduos arqueológicos 
desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do 
Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma bre-
ve panorâmica de Nápoles e navegaremos para a Ilha de 
Capri, antigo refúgio da alta sociedade internacional. Com 
lugares tão maravilhosos como Marina Grande, as falésias, 
as grutas, etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrus-
co e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer as 
Basílicas com seus frescos realizados em parte por Giotto 
e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção TI) e 
continuação a Siena, que teve o mais fluorescente ban-
co do século XIII. Tempo livre para conhecer seu centro 
histórico. Continuação a Florença. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de 
Santa Maria do Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria, 
etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional 
dos Museus Florentinos, onde se encontram alguns dos 
tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as Capelas de 
Médici, obras primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI) 
e acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos 
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e 
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica 
Italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto. 

Panorâmica · assis

Coliseu e ArCo de ConstAntino · romA

ST8055

MADRI E ITÁLIA MONUMENTAL
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DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Ve-
neza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do ar-
quipélago: Santo André, o Lido ou Murano, entre outras, 
para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na 
Região do Vêneto. 

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa 
sul do Lago da Garda, à Sirmione, muito famoso por suas 
águas termais, desde a época romana e onde se destaca, 
além de sua beleza natural, as vistas de tirar o fôlego do 
Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição es-
tratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. 
Continuação para Milão, centro econômico e da moda da 
Itália. Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o 
Duomo, a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o 
Castelo Sforzesco, etc. (Jantar Opção TI) e comodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 5

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Roma 
· Panorâmica de Florença 
· Panorâmica de Milão 

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Lago de Garda 
· Assis 
· Siena 
· Pisa 
· Padua 
· Passeio panorâmico pela lagoa de Veneza

Praça do CamPo · Siena

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário pode ser realizado com Opção TUDO INCLUÍ-
DO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as in-
dicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 
11 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma de Noite * Basílica de São Pedro e Museus Vatica-
nos. * Nápoles, Capri e Pompéia.
Por um suplemento sobre o preço de: 450 $.

2

21

Florença

Veneza
Milão

ESPANHA
ITÁLIA

3

Madri

Roma

2

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Madri T3 Tirol Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4* 
 Tryp Chamberí Cidade 3*
Roma Fleming Hotel Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4*
Florença Ibis Firenze nord Osmannoro 3* 
 First Calenzano 4*
Veneza B&B Padova / Tulip Inn Padova 4* 
 Smart Mestre 4*
Milão B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3* 
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8055 Madri - Milão
Tentação 12 5 2.070 2.455 1.975 2.360
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ITÁLIA MONUMENTAL

SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos 
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e 
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica 
Italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto. 

DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza 
onde se encontram as ilhas mais conhecidas do arquipéla-
go, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre para 
passear por esta cidade única, construída entre 18 ilhotes. 
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, 
além de um 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 belos desta ci-
dade. Acomodação na Região do Vêneto. 

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa 
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito fa-
moso por suas águas termais, desde a época romana e 
onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de 
tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em 
uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma 
língua de terra. Continuação para Milão, capital da Lom-
barda e principal centro econômico e da moda da Itália. 
Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o Duomo, 
a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o Castelo 
Sforzesco, etc. (Jantar Opção TI) e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
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

ST8056 10 5 1.340 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um 
primeiro contato com a Cidade Eterna. Jantar. Se você 
desejar, poderá realizar uma visita (Opção TI) da Roma de 
Noite, onde passearemos por alguns dos lugares mais ca-
racterísticos desta cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e seus chafarizes mais representativos, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a 
Praça de Espanha, a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça de Veneza, 
a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (ex-
terior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia 
livre. Poderá realizar uma visita (Opção TI) dos Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura univer-
sal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a Pietá”. 
Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela 
cidade, ou se desejar, poderá aproveitar para realizar uma 
interessantíssima excursão opcional onde poderá conhe-
cer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a 
Basílica de Santa Maria Maior. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos 
dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade ro-
mana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo 
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão 
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrus-
co e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer 
as Basílicas com seus magníficos frescos realizados em 
parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço 
Opção TI) e continuação a Siena, que teve o mais fluores-
cente banco do século XIII. Tempo livre para conhecer seu 
centro histórico medieval. Continuação a Florença. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Catedral de Santa 
Maria do Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria, etc. 
(Almoço Opção TI). Resto livre. Visita opcional dos Mu-
seus Florentinos, com o Davi e as Capelas de Médici, obras 
primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI) e acomodação. 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 5

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Roma 
· Panorâmica de Florença. 
· Passeio panorâmico por la Lagoa Venezana 
· Panorâmica de Milão

Outros lugares comentados por nosso guia
 · Assis · Pisa · Padua · Siena · Lago de Garda 

Basílica de são antonio · Padova

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário pode ser realizado com Opção TUDO INCLUÍ-
DO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as in-
dicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 
11 refeições em total e as seguintes visitas:

* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia.

Por um suplemento sobre o preço de: 450 $.

Roma

Florença

Veneza
Milão

ITÁLIA

2

2
1

3

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8056: 27 Mai; 17 Jun; 8 Jul; 5 Ago; 9 Set

Praça da Catedral · Milão

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Fleming Hotel Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4*
Florença Ibis Firenze nord Osmannoro 3* 
 First Calenzano 4*
Veneza B&B Padova Padova 4* 
 Tulip Inn Padova 4* 
 Smart Mestre 4*
Milão B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3* 
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8056 Roma - Milão
Tentação 10 5 1.440 1.745 1.340 1.645
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ITÁLIA CLÁSSICA

e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande 
riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer os famo-
sos mercados florentinos ou se desejar poderá realizar 
uma visita opcional onde poderá conhecer com maior co-
modidade e com as explicações de um guia local experto 
nos tesouros mais importantes da cidade como o Davi 
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo. 
Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magnificos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e a tumba do 
santo. Continuação a Roma. Realizaremos uma interes-
sante visita panorâmica que, com as explicações do nosso 
guia local, conheceremos mais da história e dos principais 
edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pela beira do 
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, 
o Circo Máximo, Colina do Capitolio, etc. Jantar. Se dese-
jar, poderá realizar uma visita opcional da Roma de Noite, 
onde 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, 
a Praça de Espanha, etc. Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inú-
meros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma 
visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina 
(obra prima da pintura universal) e o lugar onde se realiza 
em conclave para a escolha do novo Papa e e a Basílica de 
São Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Excursão opcional 
na que poderá enlaçar os momentos mais importantes 
da história da “Cidade Eterna”: o interior do edifício mais 
representativo da Roma Imperial e autentico símbolo da 
cidade, o Coliseu. A continuação visitaremos o Bairro do 
Trastévere, símbolo da Roma popular, conhecendo seus 
rincões mais pintorescos da mão de nossa guia local e 
que nos permitirá adentrarnos na vida quotidiana da ca-
pital de Itália. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de 
Campânia, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, rea-
lizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da 
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha 
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de en-
contro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, 
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri). 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: 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

ST8057 9 2 1.090 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre, 
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombar-
dia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edi-
fícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um 
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do 
final do século XIX e começo do século XX, como o Zucca, 
o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos a 
parte mais destacada da cidade: conheceremos o Castelo 
Sforzesco, o Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordus-
sio, Galeria do Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça 
do Duomo com a catedral, etc. À continuação, continua-
remos pela costa sul do Lago da Garda até chegar em 
Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas ter-
mais, desde a época romana e onde se destaca, além de 
sua beleza natural, as vistas de tirar o fôlego do Castelo 
Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica 
e é ligada ao continente por uma língua de terra. Conti-
nuação para nosso hotel na Região do Vêneto. Jantar e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos 
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram 
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de San-
ta Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos 
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Mar-
cos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do con-
hecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar, 
poderá 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 belos 
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos 
Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o 
Duomo (Catedral) de Santa Maria do Fiore, com sua ma-
ravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu 
de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São 
Pedro no Vaticano, 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 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões
 · Panorâmica de Milão 
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza 
· Panorâmica de Florença 
· Panorâmica de Roma

Outros lugares comentados por nosso guia
· Lago de Garda 
· Assis

Castelo do ovo · Nápoles

Roma

Florença

Veneza
Milão

ITÁLIA

1

2
1

3

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza(S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Novotel (S) Mestre 4* 
 Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Albatros (T) Mestre 4* 
 Alexandre (T) Mestre 4* 
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florença Nil (S) Cidade 4* 
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade 3*
Roma Dei Congresi (S) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8057 Milão - Roma
Tentação 9 2 1.230 1.500 1.090 1.360
Seleção 9 2 1.325 1.725 1.185 1.585
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ST8058  ST8059

ITÁLIA MULTICOLOR GRANDE TOUR DA ITÁLIA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8058 12 4 1.735 $

ST8059 15 6 2.375 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre, 
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombar-
dia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edi-
fícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um 
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do 
final do século XIX e começo do século XX, como o Zucca, 
o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons-
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen-
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas 
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre ou-
tras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e 
acomodação na Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica 
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, 
maravilhosa obra da arte gótica Italiana, cujo interior, além 
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os 
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região 
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a 

Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para 
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Flo-
rença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje 
em dia um dos principais centros artísticos do mundo. 
(Jantar Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria do Fiore, com sua cúpula realizada por 
Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para 
realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, 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 chafa-
rizes de uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção 
TI). Resto do dia livre ou se desejar poderá realizar uma vi-
sita opcional dos Museus Florentinos: o Davi e as Capelas 
de Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 

Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa-
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange-
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA 
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo esta 
maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas, 
que é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e cha-
farizes maravilhosos nas suas encantadoras praças e onde 
se encontram alguns dos monumentos mais famosos do 
mundo. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre. Visita (Opção Tudo Incluído) dos 
Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, 

Ponte di Mezzo e río Arno · PisA

Fonte da Grande CasCata · Caserta
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a Capela Sistina, lugar onde se realiza em conclave para 
a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Tarde livre para continuar co nhecendo passeando pela 
cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e a Roma 
Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as praças 
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cida-
de, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo Incluído) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realiza-
remos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos 
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos 
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas 
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía 
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da 
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passea-
remos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real, 
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São 
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encon-
trava o antigo centro histórico greco-romano que deu ori-
gem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração 
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada 
voz das pessoas, encontraremos as oficinas de artesãos 
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, ines-
peradamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das 
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso 
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo 
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas 
desde o século XIX. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
capital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar 
uma maravilhosa excursão opcional a dois lugares ines-
quecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar 
iremos a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso 
guia local, os magníficos vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d. C. e que estão considerados como um dos 
principais do mundo. A continuação, conheceremos a pa-
radisíaca Ilha de Capri, que por sua privilegiada situação 
geográfica, dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua 
esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em 
qualquer época do ano, fizeram com que, desde a mais 
remota antiguidade, fosse um lugar desejado por impe-
radores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro 
da alta sociedade internacional. Ao chegar visitaremos 
Capri e se o tempo nos permite, conheceremos alguma 
das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES 
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 ST8058

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita 
panorâmica da cidade. Continuação pela Costa Amalfita-
na até Positano, um dos enclaves mais característicos da 
península de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e 
a montanha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas 
por pequenas escadas, que lhes dão um encanto especial. 
Desde ali, embarcaremos para Amalfi, principal população 
da Costa Amalfi tana, famosa não só por sua beleza e por 
sua Catedral, mas também pela produção de limonce-
llo, licor típico da região. Continuação a Salerno e visita 
panorâmica da cidade, com guia local, onde poderemos 
admirar lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a 
Corte, o Teatro Verdi ou sua Catedral de São Matheus. Jan-
tar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famo-
sas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de 
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas 
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma 
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda 
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas as 
formações de estalactites e estalagmites que fazem do 
lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. Al-
moço e visita da zona arqueológica, com três dos templos 
dóricos do século V a.C. melhor conservados do mundo. 
Conheceremos também o Museu onde se encontram im-
portantes vestígios da antiga cidade grega de Possidônia, 
entre os quais destacam os belos murais do tumulo do 
Nadador. Regresso a Salerno. Acomodação.

SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio 
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e 
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os 
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para 
Roma. Acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8059

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário)
 · Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa de Veneza 
· Panorâmicas de Florença, Roma, Nápoles e Sorrento · 
Costa Amalfitana · Grutas do Anjo em Pertosa · Paestum 
· Visita Panorâmica de Salerno · Palácio Real de Caserta

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis

Vista do porto · salerno

ST8058  ST8059

ITÁLIA MULTICOLOR GRANDE TOUR DA ITÁLIA

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO IN-
CLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerá-
rio as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, 
o programa oferece em total 10 refeições (ST8058) e 12 
(ST8059) e as seguintes visitas:

* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.

Por um suplemento sobre o preço de: 250 $.

Roma

Nápoles
Salerno

Florença

Veneza
Milão

ITÁLIA

2

2
1

2

3 + 1

2

FIM
ITIN. ST8059

COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
ITIN. ST8058

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza (S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Smart Hotel (S) Mestre 4* 
 Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Crystal (S) Preganziol 4* 
 Albatros (T) Mestre 4* 
 Alexandre (T) Mestre 4*
Florença Novotel (S) Osmannoro 4* 
 The gate (S) S.Fiorentino 4* 
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3* 
 First (T) Calenzano 4*
Roma Caravell (S) Cidade 4* 
 Warmthotel (S) Cidade 4* 
 Occidental Aran Park (T) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4* 
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4* 
 Novotel Salerno Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 29 ABR / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8058 Milão - Nápoles
Tentação 12 4 1.735 2.120
Seleção 12 4 1.860 2.435

TEMPORADA 03 JUN / 09 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8059 Milão - Roma
Tentação 15 6 2.375 2.875
Seleção 15 6 2.510 3.260
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ST8060  
BELA ITÁLIA

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa cúpula rea-
lizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miche-
langelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, 
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. 
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conhecer os 
famosos mercados florentinos ou se desejar poderá rea-
lizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi 
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo. 
Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa-
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange-
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo 
esta maravilhosa cidade. Se desejar, poderá fazer uma 
excursão (Opção TI) onde nos dirigiremos à região de 
Campânia, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica 
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e na-
vegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da alta 
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
(Almoço Opção TI). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre para terminar de conhecer os 
muitos monumentos desta bela cidade. Se desejar, po-
derá fazer uma visita (Opção Tudo Incluído) dos Museus 
Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, de Mi-
chelangelo, a Capela Sistina, lugar onde se realiza em con-
clave para a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo 
Incluído). Tarde livre para continuar co nhecendo passean-
do pela cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e 
a Roma Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as 
praças mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del 
Panteón ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio 
da cidade, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo 
Incluído) e acomodação.

TERÇA-FEIRA: 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

ST8060 10 3 1.250 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo li-
vre, sugerimos que descubra a grandiosidade dos seus 
elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou sa-
boreando um delicioso cappuccino em algum dos cafés 
tradicionais do final do século XIX e começo do século XX, 
como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons-
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen-
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas 
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre ou-
tras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e 
acomodação na Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica 
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, 
maravilhosa obra da arte gótica Italiana, cujo interior, além 
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os 
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região 
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a 
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para 
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Flo-
rença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje 
em dia um dos principais centros artísticos do mundo. 
(Jantar Opção TI) e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 3

Visita com guia local e/ou excursões
 · Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa de Veneza 
· Panorâmicas de Florença e Roma

Outros lugares comentados por nosso guia
 · Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis

Fresco de Venus · PomPéia

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário pode ser realizado na versão TODO INCLUÍ-
DO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as 
que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o pro-
grama oferece 10 refeições em total e as seguintes visitas:

* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
* Nápoles, Capri e Pompéia.

Por um suplemento sobre o preço de: 460 $.

Roma

Florença

Veneza
Milão

ITÁLIA

2

2
1

3

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8060:  3 e 10 Jun; 1, 8, 15 e 29 Jul; 5 e 12 Ago; 2 e 9 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza (S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Crystal (S) Preganziol 4* 
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
Florença Novotel (S) Osmannoro 4* 
 The gate (S) S.Fiorentino 4* 
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3* 
 First (T) Calenzano 4*
Roma Caravell (S) / Warmthotel (S) Cidade 4* 
 Occidental Aran Park (T) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8060 Milão - Roma
Tentação 10 3 1.390 1.695 1.250 1.555
Seleção 10 3 1.525 1.990 1.350 1.815
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ROMA E O GRANDE SUL ITALIANO O GRANDE SUL ITALIANO

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Pompeia, 
onde conheceremos, junto ao nosso guia local, os magní-
ficos vestígios arqueológicos desta cidade romana parada 
no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d. C. e que 
estão considerados como um dos principais do mundo. 
A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri, 
que por sua privilegiada situação geográfica, dominando 
o Golfo de Nápoles e graças a sua esplendida beleza na-
tural e suas suaves temperaturas em qualquer época do 
ano, fizeram com que, desde a mais remota antiguidade, 
fosse um lugar desejado por imperadores, reis e prínci-
pes e hoje em dia, ponto de encontro da alta sociedade 
internacional. Ao chegar visitaremos Capri e se o tempo 
nos permite, conheceremos alguma das muitas grutas que 
rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita 
panorâmica da cidade. Continuação pela Costa Amalfita-
na até Positano, um dos enclaves mais característicos da 
península de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e 
a montanha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas 
por pequenas escadas, que lhes dão um encanto especial. 
Desde ali, embarcaremos para Amalfi, principal população 
da Costa Amalfi tana, famosa não só por sua beleza e por 
sua Catedral, mas também pela produção de limonce-
llo, licor típico da região. Continuação a Salerno e visita 
panorâmica, com guia local, onde poderemos admirar o 
Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou 
sua Catedral de São Matheus, etc. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SALERNO (GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM)
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famo-
sas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de 
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas 
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma 
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda 
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas as 
formações de estalactites e estalagmites que fazem do 
lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. Al-
moço e visita da zona arqueológica, com três dos templos 
dóricos do século V a.C. melhor conservados do mundo. 
Conheceremos também o Museu onde se encontram im-
portantes vestígios da antiga cidade grega de Possidônia, 
entre os quais destacam os belos murais do tumulo do 
Nadador. Regresso a Salerno. Acomodação.

SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio 
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e 
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os 
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para 
Roma. Acomodação.

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

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8061 10 4 1.620 $

ST8062 8 3 1.230 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8061

SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre em a 
Cidade Eterna. Jantar e acomodação.

DOMINGO: ROMA 
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo esta 
maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas, 
que é um museu ao ar livre. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional dos Museus 
Vaticanos, a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina. Tar-
de livre ou visita opcional do Coliseu, e a Roma Barroca. 
Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8062

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um 
primeiro contato com a Cidade Eterna. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realiza-
remos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos 
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos 
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas 
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía 
de Nápoles. Também se realizara uma visita a pé onde 
passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio 
Real, a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de 
São Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se 
encontrava o antigo centro histórico greco-romano que 
deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late 
o coração napolitano com suas ruelas onde, junto com a 
animada voz das pessoas, encontraremos as oficinas de 
artesãos e as inúmeras maravilhas artísticas que apare-
cem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para des-
frutar das zonas comerciais ou descansar saboreando um 
delicioso chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, 
símbolo da elegância e lugar de encontro de intelectuais e 
artistas desde o século XIX. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões
 · Panorâmica de Nápoles 
· Panorâmica de Sorrento 
· Costa Amalfitana 
· Grutas do Anjo em Pertosa 
· Paestum 
· Visita Panorâmica de Salerno 
· Palácio Real de Caserta

Vale dos Templos · paesTum

Roma

Nápoles
Salerno

ITÁLIA

2

3 + 1

2

COMEÇO E FIM
AMBOS ITIN.

Fonte e jardins do Palácio · caserta

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Caravell Cidade 4* 
 Warmthotel Cidade 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4* 
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4* 
 Novotel Salerno Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 08 JUN / 14 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8061 Roma - Roma
Seleção 10 4 1.620 2.085

TEMPORADA 10 JUN / 16 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8062 Roma - Roma
Seleção 8 3 1.230 1.575
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O GRANDE SUL ITALIANO COM ROMA

Roma

Nápoles
Salerno

ITÁLIA

2

1 + 3

2

SEXTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famo-
sas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de 
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas 
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma 
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda 
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas as 
formações de estalactites e estalagmites que fazem do 
lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. Al-
moço e visita da zona arqueológica, com três dos templos 
dóricos do século V a.C. melhor conservados do mundo. 
Conheceremos também o Museu onde se encontram im-
portantes vestígios da antiga cidade grega de Possidônia, 
entre os quais destacam os belos murais do tumulo do 
Nadador. Regreso a Salerno. Acomodação.

SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio 
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e 
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os 
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para 
Roma. Jantar e acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a 
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior), 
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Você pode 
fazer um passeio opcional da Roma Imperial em que três 
monumentos emblemáticos serão visitados: no interior 
do Coliseu, o edifício mais importante de Roma Imperial 
e símbolo da cidade, onde as lutas de gladiadores mos-
traram, na Antiguidade, o poder da que foi a “Capital do 
mundo”. Vamos continuar nesta excursão opcional com 
outra das obras mais espetaculares do gênio do Renas-
cimento italiano, Michelangelo: o Moisés e, para finalizar, 
conheceremos a mais bela das Basílicas patriarcais roma-
nas: Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com 
magníficos tesouros. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre à sua disposição ou, se dese-
jar, poderá fazer uma excursão opcional para conhecer os 
Museus Vaticanos, um dos museus mais importantes do 
mundo, pelos tesouros artísticos que nele contém, entre 
os quais se destaca a obra-prima da pintura afresco de 
Michelangelo: a Capela Sistina. Depois de um passeio 
cuidadosamente selecionados pelo nosso guia local em 
museus, vamos continuar com a visita da maior igreja da 
cristandade: Basílica de São Pedro. Se você desejar, em 
uma outra excursão opcional, a Roma Barroca, que per-
correrá as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, 
incluindo Piazza do Parthenon e Piazza Navona, a Praça 
de Espanha, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

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

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8018 10 4 1.555 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um 
primeiro contato com a Cidade Eterna. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizare-
mos uma visita panorâmica de ônibus, dirigindo-nos à Co-
lina de Posilipo, o ponto panorâmico mais impressionan-
te da cidade. Também se realizara uma visita a pé onde 
passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio 
Real, a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de 
São Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se 
encontrava o antigo centro histórico greco-romano que 
deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late 
o coração napolitano com suas ruelas onde, junto com a 
animada voz das pessoas, encontraremos as oficinas de 
artesãos e as inúmeras maravilhas artísticas que apare-
cem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para des-
frutar das zonas comerciais ou descansar saboreando um 
delicioso chocolate no histórico Grande Café Gambrinus. 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a ca-
pital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar uma 
maravilhosa excursão opcional a dois lugares inesquecí-
veis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar iremos 
a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso guia local, 
os magníficos vestígios arqueológicos desta cidade roma-
na parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 
d. C. e que estão considerados como um dos principais do 
mundo. A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha 
de Capri. Ao chegar visitaremos Capri e se o tempo nos 
permite, conheceremos alguma das muitas grutas que ro-
deiam a ilha. Retorno a Nápoles. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita 
panorâmica. Continuação pela Costa Amalfitana até Posi-
tano, um dos enclaves mais característicos da península 
de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e a mon-
tanha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas por 
pequenas escadas, que lhes dão um encanto especial. 
Desde ali, embarcaremos para Amalfi, principal população 
da Costa Amalfi tana, famosa não só por sua beleza e por 
sua Catedral, mas também pela produção de limoncello. 
Continuação a Salerno e visita panorâmica, com guia lo-
cal, onde poderemos admirar lugares como o Castelo, a 
Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou sua Catedral 
de São Matheus. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manha (buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 4 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Nápoles 
· Visita panorâmica de Sorrento 
· Costa Amalfitana 
· Grutas do Ángel en Pertosa 
· Paestum 
· Visita panorâmica de Salerno 
· Palacio Real de Caserta 
· Panorâmica de Roma

Vista do porto · sorrento

Bocca della Verita · roma

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Caravell Cidade 4* 
 Warmthotel Cidade 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4* 
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4* 
 Novotel Salerno Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 17 JUN / 09 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8018 Roma - Roma
Seleção 10 4 1.555 2.020
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O MELHOR DE TOSCANA FANTÁSTICA TOSCANA E ROMA

SEXTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - 
MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã e saída para Volterra. Visita panorâmica 
que nos permitirá desfrutar desta cidade, antiga capital 
etrusca, importante cidade durante a época medieval. Ire-
mos visitar as encantadoras ruas do centro histórico, onde 
as casas, torres e palácios se alternam em uma cidade 
onde se respira mais de 2.000 anos de história. Durante 
a visita vamos conhecer o Museu Etrusco. Continuação a 
San Gimignano, que ainda conserva 14 torres medievales 
que foram construídas, junto com outras 58, pelas famílias 
mais influentes que tratavam de demonstrar sua poder e 
sua riqueza. Tempo livre. Continuação para Monteriggioni 
e tempo livre. Retorno para Siena. Jantar e acomodação.

SÁBADO: SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída para Pienza, joia urbana por ex-
celência do sul da Toscana e nasceu como tal, graças ao 
patrocínio do Papa Pio II, que queria tornar a cidade ideal 
do Renascimento. Tempo livre para andar na rua princi-
pal “Corso Rossellino”, deixando para trás a igreja de San 
Francesco (XIII século, gótico), Piazza Pio II, a Catedral e 
muitas lojas onde o produto é o queijo Pecorino, que não 
deve deixar de experimentar, assim como os excelentes 
frios da região. Continuação para Montepulciano. Tempo 
livre e continuação para Roma. Jantar e acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8107

DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a 
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior), 
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre ou passeio 
opcional da Roma Imperial em que três monumentos em-
blemáticos serão visitados: no interior do Coliseu. Vamos 
continuar nesta excursão opcional com outra das obras 
mais espetaculares do gênio do Renascimento italiano, 
Michelangelo: o Moisés e, para finalizar, conheceremos 
Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com mag-
níficos tesouros. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre ou excursão opcional para con-
hecer os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de 
São Pedro. Se você desejar, em uma outra excursão op-
cional, a Roma Barroca, que percorrerá as fontes e praças 
mais emblemáticas da cidade. Acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8092

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8107 8 6 1.370 $

ST8092 10 6 1.695 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO 
Chegada a Milão e traslado ao hotel. Tempo livre, que 
convidamos a descobrir a beleza da capital da Lombarda. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã e saída para a costa Ligúria, um dos locais 
mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e 
ali embarcaremos até Portofino *. Tempo livre para apre-
ciar a beleza do seu porto, com suas casas coloridas típi-
cas ou passear pelas ruas onde há numerosas oficinas de 
artesanato. Continuação de barco para Santa Margherita 
Ligure, com tempo livre para passear ao longo do seu pas-
seio marítimo. Seguiremos para Pisa e tempo livre para 
explorar a Praça dos Milagres, onde está a Torre Inclinada, 
o Batistério e a Catedral. Jantar e acomodação. 

* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os 
trajetos em barco se realizarão via terrestre. 

QUARTA-FEIRA: PISA - FLORENÇA - VILA EM TOSCANA
Café da manhã. Saída para Florença, dirigindo-nos em 
primeiro lugar a São Miniato e o Piazzale Michelangelo, 
com as melhores vistas da cidade, antes de começar a 
visita panorâmica da cidade: o Duomo de Santa Maria 
do Fiore,, o campanário, o Batistério, a Ponte Vecchio; a 
Praça da Sgnoria, etc. Tempo livre para conhecer algum 
dos mercados da cidade ou, se desejar, poderá realizar 
uma visita opcional dos museus florentinos, onde conhe-
ceremos o “Davi”, de Michelangelo. Continuação ao hotel, 
em uma vila no coração da Toscana. Jantar típico, onde 
se degustará as especialidades da região. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VILA EM TOSCANA - ROTA 222: STRADA 
CHIANTIGIANA - CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
Café da manhã. Saída para a Região do Chianti. Nos dirigi-
remos para a Rota 222 “Strada Chiantigiana”, conceituada 
como uma das mais belas de Itália e percorre as zonas de 
produção do vinho de Chianti. Realizaremos uma parada 
em Greve in Chianti e em Castellina in Chianti, povoado 
de origem etrusco. Tempo livre para conhece-la e tam-
bém faremos uma degustação de vinhos toscanos. Conti-
nuação para Siena. Almoço. Visita panorâmica: o exterior 
da sua Catedral, o centro histórico medieval e a praça do 
Campo, onde se encontra o Palácio da Prefeitura. Jantar 
e acomodação.

Centro históriCo · Volterra

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 6 

Visita com guia local e/ou excurções (segundo 
itinerário)
· Panorâmica de Florença com Piazzale Michelangelo, 
Siena, Volterra com visita do Museu Etrusco e Roma 
· Passeio en barco a Portofino e Santa Margherita Ligure 
· Degustação de vino na Regiãode Chianti 

Outros lugares comentados por nosso guia (segundo 
itinerário)
· Pisa 
· Milão 
· Rapallo 
· Portofino. 
· Castellina in Chianti 
· San Gimignano 
· Monteriggioni 
· Pienza 
· Montepulciano

Pisa Florença

Siena

Milão

ITÁLIA

1
2

1

1

Roma
1 ó 3

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4*
Pisa B&B Pisa Periferia 4*
Toscana Villa Lecci Pogibonsi 4* 
 Villa Pitiana Donnini Firenze 4*
Siena Sheraton Four Points Cidade 4*
Roma Warmthotel Cidade 4* 
 Caravell Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 17 JUN / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8107 Milão - Roma
Seleção 8 6 1.370 1.715
ST8092 Milão - Roma
Seleção 10 6 1.695 2.160
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8089 12 13 2.695 $

ST8088 14 13 2.965 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

QUARTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: MILÃO - LAGO MAGGIORE
Chegada e traslado ao hotel no Lago Maggiore. Resto do 
dia livre para apreciar a maravilhosa e relaxante paisagem 
que existe no Lago Maggiore, graças ao seu microclima 
especial. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore, 
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a 
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha 
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a 
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar 
e acomodação.

SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, se-
guiremos para a cidade suíça de Lugano, no Lago com 
o mesmo nome. Teremos tempo livre no centro histórico 
da cidade e em seguida subiremos de funicular ao Monte 
Salvatore, onde almoçaremos, além de apreciar as ex-
celentes vistas do lago e do maravilhoso entorno. Con-
tinuação para Locarno, que graças à sua situação geo-
gráfica excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao 
peculiar microclima subtropical desta zona, se converteu 
em um destino turístico, onde se pode praticar esportes 
ao ar livre, admirar edifícios cheios de história e desfrutar 
de um ambiente animado. Tempo livre para passear por 
esta cidade, ponto de encontro de figuras de renome in-
ternacional e onde poderá passear pelo passeio da fama, 
que figuras como Santana, Sting ou Juanes possuem sua 
própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago Maggiore. 
Jantar e acomodação.

DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO 
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realiza-
remos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À 
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago 
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se 
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao 
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como. 
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para 
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago 

de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de 
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um am-
biente de outros tempos e pode gozar de uma magnífica 
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”. 
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero, 
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao 
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. De-
pois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa 
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma senti-
remos que chegamos a um lugar excepcional, admirando 
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalo-
nadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e 
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso 
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem 
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã e saída para a costa Ligúria, um dos locais 
mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo 
e ali embarcaremos até Portofino *, cidade com tradição 
marítima e ponto de encontro do jet set internacional. 
Tempo livre para apreciar a beleza do seu porto, com suas 
casas coloridas típicas ou passear pelas ruas onde há nu-
merosas oficinas de artesanato, entre os quais se destaca 
as rendas. Também, degustar a excelente cozinha da Ligú-
ria. Continuação de barco para Santa Margherita Ligure, 
com tempo livre para passear ao longo do Corso Doria, 
seu agradável passeio marítimo ou seu porto. Seguiremos 
para Pisa e tempo livre para explorar a Praça dos Milagres, 
considerada um dos principais centros de arte medieval, 
onde está a famosa Torre Inclinada, o Batistério e a Cate-

Monte Salvatore e lago · lugano

InterIor da catedral · Florença

ST8089  ST8088

LAGOS DO NORTE E O MELHOR DE TOSCANA 0 MELHOR DO CENTRO E NORTE ITALIANO
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dral, testemunho do seu passado glorioso como um tem-
po de potência marítima. Jantar e acomodação. 

* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os 
trajetos em barco se realizarão via terrestre. 

QUARTA-FEIRA: PISA - FLORENÇA - VILA EM TOSCANA
Café da manhã. Saída para Florença, dirigindo-nos em 
primeiro lugar ao Monte das Cruzes, onde conhecere-
mos São Miniato, joia do romântico florentino e o Piaz-
zale Michelangelo, de onde teremos as melhores vistas 
da cidade, antes de começar a visita panorâmica para 
conhecer os edifíios e monumentos mais importantes da 
cidade: o Duomo de Santa Maria do Fiore, com sua cú-
pula maravilhosa, realizada por Brunelleschi e que ser-
viu de modelo para Michelangelo para realizar a de São 
Pedro no Vaticano; o campanário, construído por Giotto; 
o Batistério, onde se encontram as famosas Portas do 
Paraíso de Ghiberti; a Ponte Vecchio; a Praça da Sgno-
ria com o Palazzo Vecchio e seu conjunto de estátuas e 
fontes de uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre 
para conhecer algum dos mercados da cidade ou, se 
desejar, poderá realizar uma visita opcional dos museus 
florentinos, onde conheceremos o “Davi”, obra prima do 
Michelangelo. Continuação ao nosso hotel, em uma vila 
no coração da Toscana. Jantar típico, onde se degustará 
as especialidades da região. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VILA EM TOSCANA - ROTA 222: STRADA 
CHIANTIGIANA - CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
Café da manhã. Saída para a Região do Chianti. Nos diri-
giremos para a Rota 222 “Strada Chiantigiana”, uma das 
mais belas de Itália e percorre as zonas de produção do 
vinho de Chianti. Realizaremos uma parada em Greve in 
Chianti e em Castellina in Chianti, povoado de origem 
etrusco. Tempo livre para conhece-la e também faremos 
uma degustação de vinhos toscanos. Continuação para 
Siena. Almoço. Visita panorâmica: o exterior da sua Cate-
dral, o centro histórico medieval e a praça do Campo, onde 
se encontra o Palácio da Prefeitura. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - 
MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã e saída para Volterra, uma joia da arqui-
tetura medieval na província de Pisa. Realizaremos uma 
visita panorâmica que nos permitirá desfrutar desta be-
líssima cidade, antiga capital etrusca, importante cidade 
romana, com grande poder econômico, social e jurídico 
durante a época medieval. Iremos visitar as encantadoras 
ruas do centro histórico, onde as casas, torres e palácios 
se alternam em uma cidade onde se respira mais de 2.000 
anos de história. Durante a visita vamos conhecer o Museu 
Etrusco. Continuação a San Gimignano, que ainda conser-
va 14 torres medievales que foram construídas, junto com 
outras 58, pelas famílias mais influentes que tratavam de 
demonstrar sua poder e sua riqueza. As torres, durante 
as guerras entre guelfos e gibelinos, se uniam por uma 
rede de passarelas. Tempo livre. Continuação para Mon-
teriggioni e tempo livre para explorar esta bela cidade 

medieval construído no topo de uma colina. É cercada por 
uma muralha circular e 14 torres de guarda erguidas para 
proteger a fronteira de Siena contra os ataques de Flo-
rença. Retorno para Siena. Jantar e acomodação.

SÁBADO: SIENA -PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída para Pienza, joia urbana por ex-
celência do sul da Toscana e nasceu como tal, graças ao 
patrocínio do Papa Pio II, que queria tornar a cidade ideal 
do Renascimento. Tempo livre para andar na rua princi-
pal “Corso Rossellino”, deixando para trás a igreja de San 
Francesco (XIII século, gótico), Piazza Pio II, a Catedral, 
o Palazzo Picolomini frente para o Vale Orcia. O Palazzo 
Ammannati, o Palácio do Bispo com o Museu Diocesano, 
etc. Continuação para Montepulciano. Tempo livre e conti-
nuação para Roma. Jantar e acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8089

DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a 
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior), 
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Passeio op-
cional da Roma Imperial em que três monumentos emble-
máticos serão visitados: no interior do Coliseu, o edifício 
mais importante de Roma Imperial e símbolo da cidade, 
onde as lutas de gladiadores mostraram, na Antiguidade, 
o poder da que foi a “Capital do mundo”. Vamos continuar 
nesta excursão opcional com outra das obras mais espeta-
culares do gênio do Renascimento italiano, Michelangelo: 
o Moisés e, para finalizar, conheceremos Santa Maria Mag-
giore, com magníficos tesouros. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre à sua disposição ou, se dese-
jar, poderá fazer uma excursão opcional para conhecer os 
Museus Vaticanos, um dos museus mais importantes do 
mundo, pelos tesouros artísticos que nele contém, entre 
os quais se destaca a obra-prima da pintura afresco de 
Michelangelo: a Capela Sistina. Depois de um passeio 
cuidadosamente selecionados pelo nosso guia local em 
museus, vamos continuar com a visita da maior igreja da 
cristandade: Basílica de São Pedro. Se você desejar, em 
uma outra excursão opcional, a Roma Barroca, que per-
correrá as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, 
incluindo Piazza do Parthenon e Piazza Navona, a Praça 
de Espanha, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8088

Catedral de Santa María aSSunta · MontepulCiano

ST8089  ST8088

LAGOS DO NORTE E O MELHOR DE TOSCANA 0 MELHOR DO CENTRO E NORTE ITALIANO

Roma

Florença

L. Maggiore Lago de Como
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3 1
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FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
AMBOS ITIN.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manha (buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 13

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerário)
· Excursão as Ilhas Borromeas 
· Lago de Orta e Ilha de San Giulio 
· Panorâmica de Como, Florença com subida ao Piazzale 
Michelangelo e San Miniato, Siena, Volterra com visita do 
Museu Etrusco 
· Passeio en barco a Portofino e Santa Margherita Ligure 
· Degustação de vino na Região de Chianti

Outros lugares comentados pelo nosso guia (Segundo 
itinerário)
· Milão · Lugano · Funicular Monte Salvatore · Locarno 
· Varenna · Bellagio · Vila Cipresi · Vila Monastero 
· Rapallo · Portofino · Pisa · Castellina in Chianti 
· San Gimignano · Monteriggioni · Pienza · Montepulciano

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4* 
 Dino Báveno 4* 
 Simplon Báveno 4*
Lago di Como Nh Pontevechio Lecco 4*S
Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4*
Pisa B&B Pisa Periferia 4*
Toscana Villa Lecci Pogibonsi 4* 
 Villa Pitiana Donnini Firenze 4*
Siena Sheraton Four Points Cidade 4*
Roma Warmthotel  Cidade 4* 
 Caravell Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 JUN / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8089 Milão - Roma
Seleção 12 13 2.695 3.270
ST8088 Milão - Roma
Seleção 14 13 2.965 3.655
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8067 16 10 3.190 $

ST8063 10 8 2.115 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão, sua porta de entrada na 
Europa e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - TURIM - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Turim, importante centro cul-
tural e de negócios do norte da Itália, capital da região de 
Piamonte e importantíssima para o mundo cristão, já que 
acolhe o “Sudário Santo”, com o que, segundo a tradição, 
cobriu o corpo de Cristo após sua crucificação e morte. 
Realizaremos uma visita panorâmica onde desfrutaremos 
de uma riqueza urbanística da cidade onde há excelentes 
exemplos de arquitetura barroca, rococó, neoclássica e 
Art Nouveau: a Piazza Castello, o Palácio Real, o Palácio 
da Madona, a Igreja de São Lourenço, o Parque do Valen-
tino, a Catedral, etc. e tempo livre para aproveitar para 
experimentar o chocolate “Gianduiotto”, típico da cidade 
e considerado como um dos melhores do mundo. Conti-
nuação à Costa Azul. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Hoje vamos visitar alguns dos lugares 
mais importantes da Costa Azul. Faremos uma vista pa-
norâmica de Nice, a capital da Costa Azul, percorrendo 
seus locais mais emblemáticos: a Plaza Massena, Jardim 
do Alberto I, a Avenida dos Ingleses, símbolo da cidade, 
onde além de suas decorações florais e praias , você pode 
admirar todos os antigos palácios convertidos em hotéis, 
apartamentos, o exterior do Hotel Negresco, monumento 
artístico construído em 1912, e que tem hospedado muitos 
nobres e reis da Europa, a catedral russa de São Nicolau, 
construção inspirada na Catedral de São Basílio da praça 
vermelho de Moscou e, claro, seu centro histórico com o 
mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida, 
vamos fazer um passeio inesquecível por uma das muito 
famosas estradas costeiras (Corniches), que correm ao 
longo da Costa Azul e nos permitirá apreciar o encanto 
das suas paisagens, cidades e vilas elegantes. Pararemos 
em Eze, uma das cidades medievais mais bem preserva-
das do sul da França e um lugar de encontro para os inter-
nacionais da alta sociedade, reis e cenário de inúmeros fil-
mes, como o famoso “Catch a Thief”, de Alfred Hitchcock, 
que envolveu a chegada de Grace Kelly a Mônaco. Além 
de apreciar suas belas ruas e o encanto de seu ambien-
te natural, e já que Eze é uma das capitais mundiais do 
perfume, visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes 

Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de 
Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, uma obra prima 
do estilo Napoleão III, construída pelo arquiteto francês 
Charles Garnier, que também fez a Ópera de Paris. Tam-
bém visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exte-
rior do palácio da família Grimaldi, com fantásticas vistas 
panorâmicas sobre a baía e a marina da Condamine. Re-
torno ao hotel. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NICE - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. À hora indicada, saída para a costa Ligú-
ria, um dos locais mais bonitos do Mediterrâneo. Chegare-
mos em Rapallo e ali embarcaremos até Portofino *, cida-
de elegante, com tradição marítima e ponto de encontro 
do jet set internacional. Tempo livre para apreciar a beleza 
do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear 
pelas ruas onde há numerosas oficinas de artesanato, 
entre os quais se destaca as rendas. Também, degustar 
a excelente cozinha da Ligúria e continuação para Lago 
Maggiore. Jantar e acomodação. 

* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os 
trajetos em barco se realizarão via terrestre.

SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore, 
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a 
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha 
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a 
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar 
e acomodação.

SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO 
MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, se-
guiremos para a cidade suíça de Lugano, no Lago com 
o mesmo nome. Teremos tempo livre no centro históri-
co da cidade e em seguida subiremos de funicular ao 
Monte Salvatore, onde almoçaremos, além de apre-
ciar as excelentes vistas. Continuação para Locarno, 
que graças à sua situação geográfica excepcional às 
margens do Lago Maggiore, e ao peculiar microclima 
subtropical desta zona, se converteu em um destino 
turístico, onde se pode praticar esportes ao ar livre, 
admirar edifícios cheios de história e desfrutar de um 
ambiente animado. Tempo livre para passear por esta 
cidade. Retorno ao nosso hotel no Lago Maggiore. Jan-
tar e acomodação.

Lago Maggiore desde isoLa BeLa · itáLia

A CAtedrAl · FlorençA

ST8067  ST8063

COSTA AZUL E GRANDE TOUR DA ITÁLIA COSTA AZUL E OS LAGOS ITALIANOS
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DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO 
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realiza-
remos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À 
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago 
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se 
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao 
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como. 
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para 
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago 
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de 
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um am-
biente de outros tempos e pode gozar de uma magnífica 
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”. 
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero, 
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao 
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. De-
pois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa 
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma senti-
remos que chegamos a um lugar excepcional, admirando 
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalo-
nadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e 
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso 
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem 
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
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 ST8063

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, muito 
famoso por suas águas termais, desde a época romana 
e onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas 
de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído 
em uma posição estratégica e é ligada ao continente 
por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos 
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram 
as ilhas mais conhecidas do arquipélago para chegar, 
navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos 
a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à 
Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos 
uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do 
dia livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão op-

cional onde, além de um passeio em gôndola por seus 
canais, 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 belos 
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Ape-
ninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo 
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, o campanário cons-
truído por Giotto, o Batistério com as Portas do Paraíso de 
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio 
Vecchio, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mer-
cados florentinos ou visita opcional: o Davi e as Capelas 
de Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar 
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita 
panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os 
Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constan-
tino, etc. Jantar. A continuação tempo livre ou se desejar, 
poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima 
visita opcional da Roma de Noite, onde conheceremos os 
chafarizes e as praças da cidade, como a Fontana de Trevi, 
Piazza Navona, a Praça de Espanha, etc. Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus Va-
ticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, onde se 
encontra “a Pietá”. Excursão opcional na que poderá en-
laçar os momentos mais importantes da história da “Ci-
dade Eterna”: o interior do edifício mais representativo da 
Roma Imperial e autentico símbolo da cidade, o Coliseu. 
A continuação visitaremos o Bairro do Trastévere, símbo-
lo da Roma popular, conhecendo seus rincões mais pin-
torescos da mão de nossa guia local e que nos permitirá 
adentrarnos na vida quotidiana da cidade. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando a cidad. 
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde 
nos dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia 
e os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade ro-
mana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de im-
peradores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão 
inclui almoço em Capri). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: 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 ST8067

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário)
· Panorâmicas de Turim, Nice e Como · Ilhas Borromeas 
com entradas · Lago de Orta · Ilha de San Giulio · 
Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa Venezana · 
Panorâmicas de Florença e Roma

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário)
· Mónaco e Montecarlo 
· Eze 
· Rapallo 
· Portofino 
· Varenna 
· Monte Salvatore 
· Lugano 
· Locarno 
· Bellagio 
· Sirmione 
· Assis

Castelo medieval · Rapallo

ST8067  ST8063

COSTA AZUL E GRANDE TOUR DA ITÁLIA COSTA AZUL E OS LAGOS ITALIANOS
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ITIN. ST8063

Lago de Como1

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Ramada Plaza Cidade 4* 
 Hilton Garden inn Cidade 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Nice 4* 
 Hipark Nice 4* 
 Eden and Spa Htl Cannes 4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4* 
 Dino Báveno 4* 
 Simplon Báveno 4*
Lago di Como Nh Pontevechio Lecco 4*S
Veneza Novotel  Mestre 4* 
 Holiday Inn Mestre 4*
Florença Nil Cidade 4*
Roma Dei Congresi Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 13 MAI / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8067 Milão - Roma
Seleção 16 10 3.190 3.995
ST8063 Milão - Milão
Seleção 10 8 2.115 2.580
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8071 17 11 3.385 $

ST8073 14 10 2.800 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8071

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão, sua porta de entrada na 
Europa e traslado ao hotel. No seu tempo livre, sugeri-
mos que descubra a beleza da capital da Lombardia. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - TURIM - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Turim, importante centro cul-
tural e de negócios do norte da Itália, capital da região de 
Piamonte e importantíssima para o mundo cristão, já que 
acolhe o “Sudário Santo”, com o que, segundo a tradição, 
cobriu o corpo de Cristo após sua crucificação e morte. 
Realizaremos uma visita panorâmica onde desfrutaremos 
de uma riqueza urbanística da cidade onde há excelentes 
exemplos de arquitetura barroca, rococó, neoclássica e 
Art Nouveau: a Piazza Castello, o Palácio Real, o Palácio 
da Madona, a Igreja de São Lourenço, o Parque do Va-
lentino, a Catedral, etc. e tempo livre para aproveitar para 
experimentar o chocolate “Gianduiotto”, típico da cidade 
e considerado como um dos melhores do mundo. Conti-
nuação à Costa Azul. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Hoje vamos visitar alguns dos lugares 
mais importantes da Costa Azul. Faremos uma vista pa-
norâmica de Nice, a capital da Costa Azul, percorrendo 
seus locais mais emblemáticos: a Plaza Massena, Jardim 
do Alberto I, a Avenida dos Ingleses, símbolo da cidade, 
onde além de suas decorações florais e praias , você pode 
admirar todos os antigos palácios convertidos em hotéis, 
apartamentos, o exterior do Hotel Negresco, monumento 
artístico construído em 1912, e que tem hospedado muitos 
nobres e reis da Europa, a catedral russa de São Nicolau, 
construção inspirada na Catedral de São Basílio da praça 
vermelho de Moscou e, claro, seu centro histórico com o 
mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida, 
vamos fazer um passeio inesquecível por uma das muito 
famosas estradas costeiras (Corniches), que correm ao 
longo da Costa Azul e nos permitirá apreciar o encanto 
das suas paisagens, cidades e vilas elegantes. Pararemos 
em Eze, uma das cidades medievais mais bem preserva-
das do sul da França e um lugar de encontro para os inter-
nacionais da alta sociedade, reis e cenário de inúmeros fil-
mes, como o famoso “Catch a Thief”, de Alfred Hitchcock, 
que envolveu a chegada de Grace Kelly a Mônaco. Além 
de apreciar suas belas ruas e o encanto de seu ambien-

te natural, e já que Eze é uma das capitais mundiais do 
perfume, visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes 
Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de 
Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, uma obra prima 
do estilo Napoleão III, construída pelo arquiteto francês 
Charles Garnier, que também fez a Ópera de Paris. Tam-
bém visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exte-
rior do palácio da família Grimaldi, com fantásticas vistas 
panorâmicas sobre a baía e a marina da Condamine. Re-
torno ao hotel. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NICE - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. À hora indicada, saída para a costa Ligú-
ria, um dos locais mais bonitos do Mediterrâneo. Chegare-
mos em Rapallo e ali embarcaremos até Portofino *, cida-
de elegante, com tradição marítima e ponto de encontro 
do jet set internacional. Tempo livre para apreciar a beleza 
do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear 
pelas ruas onde há numerosas oficinas de artesanato, 
entre os quais se destaca as rendas. Também, degustar 
a excelente cozinha da Ligúria e continuação para Lago 
Maggiore. Jantar e acomodação. 

* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os 
trajetos em barco se realizarão via terrestre.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8073

QUARTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: MILÃO - LAGO MAGGIORE
Chegada e traslado ao hotel no Lago Maggiore. Resto do 

dia livre para apreciar a maravilhosa e relaxante paisagem 
que existe no Lago Maggiore, graças ao seu microclima 
especial. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore, 
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a 
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha 
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a 
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar 
e acomodação.

SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO 
MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, se-
guiremos para a cidade suíça de Lugano, no Lago com 
o mesmo nome. Teremos tempo livre no centro histórico 
da cidade e em seguida subiremos de funicular ao Monte 
Salvatore, onde almoçaremos, além de apreciar as ex-
celentes vistas do lago e do maravilhoso entorno. Con-
tinuação para Locarno, que graças à sua situação geo-
gráfica excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao 
peculiar microclima subtropical desta zona, se converteu 
em um destino turístico, onde se pode praticar esportes 
ao ar livre, admirar edifícios cheios de história e desfrutar 
de um ambiente animado. Tempo livre para passear por 
esta cidade, ponto de encontro de figuras de renome in-
ternacional e onde poderá passear pelo passeio da fama, 
que figuras como Santana, Sting ou Juanes possuem sua 
própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago Maggiore. 
Jantar e acomodação.

DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO 
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realiza-
remos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À 
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago 
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se 
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao 
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como. 
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para 
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago 
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de 
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um am-
biente de outros tempos e pode gozar de uma magnífica 
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”. 
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero, 
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao 
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. De-
pois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa 
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma senti-
remos que chegamos a um lugar excepcional, admirando 
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalo-
nadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e 

Palácio Grimaldi · mónaco

Fontana de trevi · roma

ST8071  ST8073

COSTA AZUL E A BELA ITÁLIA LAGOS ITALIANOS E A BELA ITÁLIA
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tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso 
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem 
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos 
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons-
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen-
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas 
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre ou-
tras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e 
acomodação na Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica 
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, 
maravilhosa obra da arte gótica ITÁLIAna, cujo interior, 
além das suas excelentes obras escultóricas, se encon-
tram os vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à 
Região da Emília-Romana, com almoço em rota, para che-
gar a Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre 
para admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação 
a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e 
hoje em dia um dos principais centros artísticos do mun-
do. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula realizada por 
Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para 
realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, 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 chafa-
rizes de uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção 
TI). Resto do dia livre para conhecer os famosos mercados 
florentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcio-

nal dos Museus Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici, 
obras primas de Michelangelo. Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa-
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange-
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da ma nhã. Dia livre. Poderá fazer uma excursão 
(Opção Tudo Incluído) onde nos dirigiremos à região de 
Campania, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica 
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e na-
vegaremos para a I lha de Capri, ponto de encontro da alta 
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
(Almoço Opção Tudo Incluído). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre. Visita (Opção Tudo Incluído) dos 
Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, 
a Capela Sistina, lugar onde se realiza em conclave para 
a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Tarde livre para continuar co nhecendo passeando pela 
cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e a Roma 
Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as praças 
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cida-
de, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo Incluído) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: 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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (segundo 
itinerário)
· Panorâmicas de Turim, Nice e Como · Ilhas Borromeas 
com entradas · Lago de Orta · Ilha de San Giulio · 
Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa Venezana · 
Panorâmica de Florença · Panorâmica de Roma

Outros lugares comentados por nosso guia (segundo 
itinerário) 
· Mónaco e Montecarlo · Eze · Rapallo · Portofino · 
Varenna · Monte Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio · 
Sirmione · Assis · Padua · Pisa

Panorâmica do lago de garda · itália

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizado na versão TODO IN-
CLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário 
as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o 
programa oferece 18 refeições no itinerário ST8071 e 17 no 
ST8073 e as seguintes visitas:

* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia

Por um suplemento sobre o preço de: 460 $

ST8071  ST8073

COSTA AZUL E A BELA ITÁLIA LAGOS ITALIANOS E A BELA ITÁLIA
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HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Ramada Plaza Cidade 4* 
 Hilton Garden inn Cidade 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Nice 4* 
 Hipark Nice 4* 
 Eden and Spa Htl Cannes 4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4* 
 Dino Báveno 4* 
 Simplon Báveno 4*
Lago di Como Nh Pontevechio Lecco 4*S
Veneza Smart Hotel  Mestre 4* 
 Holiday Inn Mestre 4* 
 Crystal Preganziol 4*
Florença Novotel Osmannoro 4* 
 The gate S.Fiorentino 4*
Roma Caravell Cidade 4* 
 Warmthotel Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 13 MAI / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8071 Milão - Roma
Seleção 17 11 3.385 4.250

TEMPORADA 16 MAI / 26 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8073 Milão - Roma
Seleção 14 10 2.800 3.490
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8076 16 3 2.420 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre, 
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombar-
dia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edi-
fícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um 
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do 
fimal do século XIX e começo do século XX, como o Zuc-
ca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos a parte mais 
destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o Parque Sempione, Vila 
Dante, Praça Cordussio, Galeria do Vittorio Emanuele, Praça da Scala, 
Praça do Duomo com a catedral, etc. À continuação continuaremos 
pela costa sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado 
muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e onde 
se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de tirar o fôlego do 
Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é 
ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso 
hotel na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos 
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram 
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de San-
ta Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos 
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Mar-
cos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do con-
hecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar, 
poderá 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 belos 
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Ape-
ninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo 
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa 
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de mode-
lo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no 
Vaticano, 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. Tempo livre para conhecer os famosos mer-
cados florentinos ou se desejar poderá realizar uma visita 

opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e 
com as explicações de um guia local experto nos tesouros 
mais importantes da cidade como o Davi e as Capelas de 
Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magnificos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e a tumba do 
santo. Continuação a Roma. Realizaremos uma interes-
sante visita panorâmica que, com as explicações do nosso 
guia local, conheceremos mais da história e dos principais 
edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pela beira do 
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, 
o Circo Máximo, Colina do Capitolio, etc. Jantar. Se dese-
jar, poderá realizar uma visita opcional da Roma de Noite, 
onde 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, 
a Praça de Espanha, etc. Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inú-
meros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma 

visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina 
(obra prima da pintura universal) e o lugar onde se realiza 
em conclave para a escolha do novo Papa e e a Basílica de 
São Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Excursão opcional 
na que poderá enlaçar os momentos mais importantes 
da história da “Cidade Eterna”: o interior do edifício mais 
representativo da Roma Imperial e autentico símbolo da 
cidade, o Coliseu. A continuação visitaremos o Bairro do 
Trastévere, símbolo da Roma popular, conhecendo seus 
rincões mais pintorescos da mão de nossa guia local e 
que nos permitirá adentrarnos na vida quotidiana da ca-
pital de Itália. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de 
Campânia, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, rea-
lizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da 
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha 
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de en-
contro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, 

Panorâmica da cidade e a costa · eze
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as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri). 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo essa 
maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas 
que é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e lin-
dos chafarizes em suas encantadoras praças e onde se 
encontra alguns dos monumentos mais famosos do mun-
do. Aproveite para visitar as inúmeras igrejas da cidade, 
autênticas obras de arte ou para mergulhar na vida coti-
diana conhecendo seus pitorescos bairros, como o típico 
Trastevere. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini, 
compositor de Madame Butterfly. Tempo livre para con-
hecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu 
esplendor original desde a Idade Média, com suas mural-
has, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc. 
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nos-
so passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da 
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO 
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Mas-
sena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o 
exterior do Hotel Negresco monumento artístico construí-
do em 1912 e por onde passaram muitos nobres e reis de 
toda Europa, a Catedral russa de São Nicolas construção 
inspirada na Catedral de São Basílio da Praça Vermelha 
de Moscou e claro, seu belíssimo centro histórico com 
o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. A con-
tinuação, realizaremos um passeio inesquecível por uma 
das famosíssimas estradas panorâmicas costeiras, que 
passam pela Costa Azul e que nos permitirá desfrutar do 
encanto das suas paisagens, povoados e elegantes vilas. 
Pararemos em Eze, ponto de encontro da alta socieda-
de internacional, dos reis e cenário de numerosos filmes, 
como por exemplo o famoso “Ladrão de Casaca”, do Al-
fred Hitchcock, que supôs a chegada da Grace Kelly ao 
Principado de Mônaco. Visitaremos a famosíssima fábrica 
de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mô-
naco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para vi-
sitar o famoso Café de Paris e o Cassino, obra prima do es-
tilo Napoleão III, construído pelo famoso arquiteto francês 
Charles Garnier, que também realizou a Ópera de Paris. 
Também visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o 
exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas 
panorâmicas sobre a baía e o porto esportivo a Condami-
na. Retorno ao hotel. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra 
de acolhida de artistas, filósofos e pensadores livres. Pa-
raremos na cidade mais conhecida: Avignon, residência 
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo 
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado, 

que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos 
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte 
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música; 
as muralhas e um conjunto monumental excepcional de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Conti-
nuação através da belíssima região francesa do Langedoc 
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em terri-
tório espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais 
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma 
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma completa 
visita panorâmica da Cidade Condal, onde conhecere-
mos algumas das suas praças mais consagradas como a 
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas 
como a Ramblas. Conheceremos Montjuic, o porto, o ex-
terior da Sagrada Família, obra inspiratória e sem termi-
nar, um dos símbolos da arte modernista tão represen-
tado em Barcelona, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá 
conhecer, opcionalmente, um dos lugares mais bonitos e 
emblemáticos da Comunidade Autônoma da Catalunha: 
O Parque Natural de Montserrat, um lugar mágico, onde 
se encontra o belíssimo santuário dedicado à Virgem de 
Montserrat, conhecida popularmente como “A Morene-
ta”. Após esta visita opcional, retornaremos a Barcelo-
na para continuar desfrutando desta belíssima cidade. 
Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na 
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cos-
mopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou 
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.

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

DOMINGO: MADRI 
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos a visita pa-
norâmica da capital do Reino da Espanha, cidade cheia 
de contrastes onde, juntamente com nosso guia local, 
conheceremos as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a 
Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de Las 
Ventas, a Calle Alcalá, Passeio do Prado e da Castellana. 
Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional para Toledo, onde realizaremos uma completa 
visita panorâmica, passeando por suas ruas medievais 
e conheceremos sua catedral gótica do século XIII. Pela 
noite, poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de 
Flamenco, para conhecer as raízes musicais da arte espan-
hola. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: MADRI 
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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 3

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Milão 
· Cruzeiro pela Lagoa Venezana 
· Panorâmica de Florença 
· Panorâmica de Roma 
· Panorâmica de Nice 
· Panorâmica de Barcelona 
· Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Lago de Garda · Assis · Lucca · Mónaco e Montecarlo 
· Avignón

1

2

2
Roma

Milão
Florença

Veneza

Barcelona
ESPANHA

ITÁLIA

2

Madri

Nice

2

4

1

FRANÇA

Catedral e PaláCio dos PaPas · avignon

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza (S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Novotel (S) Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Albatros (T) Mestre 4* 
 Alexandre (T) Mestre 4* 
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florença Nil (S) Cidade 4* 
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade 3*
Roma Dei Congresi (S) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Nice 4* 
 Hipark Nice 4* 
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4* 
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madri Leonardo H. Madri City Center (S) Centro 3*S 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 T3 Tirol (T) Cidade 3* 
 Tryp Chamberí (T) Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 MAI / 16 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8076 Milão - Madri
Tentação 16 3 2.420 2.955
Seleção 16 3 2.585 3.390
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8077 20 4 3.260 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Se você 
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Ilumina-
da, onde poderemos confirmar o porquê está considerada 
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conhecere-
mos alguns dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité, 
o lugar onde nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação 
noturna dos Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fasci-
nante iluminação, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos mais característicos: a Praça da Concordia, a 
Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Trinfo, 
Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte 
do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre 
ou visita opcional ao Museu do Louvre, 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 vi-
dro, realizada pelo arquiteto norte-americano de origem 
chinesa Ieo Ming Pei, que dá acesso ao Museu. Pela noite, 
oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais sim-
bólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional ao Palácio 
de Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia france-
sa em seu esplendor e o modelo para as residências reais 
em toda Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional, 
poderá conhecer, com nosso guia local, o famoso Bairro 
Latino. A continuação, visitaremos o interior da Catedral 
de Notre Dame, lugar de coroação dos reis e imperadores 
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias. 
Por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de 
vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche 
pelo rio Sena. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus mu-
seus, conhecer algum dos parques da cidade, passear 
pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capi-
tal do Sena, desde o bairro Le Marais, onde se encontra 
a belíssima praça dos Vosgos até o bairro das fimanças 
La Defense, onde deixaram marca os mais importantes 
arquitetos dos séculos XX e XXI em suas imponentes 
construções, onde destaca o Grande Arco La Defense, 
desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen e que se 
inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário da Re-
volução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS  MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla-
do ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo 
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lom-
bardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes 
edifícios. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos 
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons-
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen-
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas 
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre ou-
tras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 

admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e 
acomodação na Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica 
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, 
maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além 
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os 
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região 
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a 
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para 
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Flo-
rença. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
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. (Almoço Opção TI). Resto do dia 
livre para conhecer os famosos mercados florentinos ou 
se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus 
Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici, obras primas 
de Michelangelo. Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa-
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange-
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da ma nhã. Dia livre. Poderá fazer uma excursão 
(Opção Tudo Incluído) onde nos dirigiremos à região de 
Campania, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica 
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e na-
vegaremos para a I lha de Capri, ponto de encontro da alta 
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
(Almoço Opção Tudo Incluído). Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre. Visita (Opção Tudo Incluído) dos 
Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, 
a Capela Sistina, lugar onde se realiza em conclave para 
a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Tarde livre para continuar co nhecendo passeando pela 
cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e a Roma 
Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as praças 
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cida-
de, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo Incluído) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini, 
compositor de Madame Butterfly. Tempo livre para conhe-
cer seu maravilhoso centro histórico, com suas muralhas, a 
Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc. Conti-
nuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso pas-
seio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da Riviera 
Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE) - PRINCIPADO DE MÔNACO - EZE
Café da manhã. Hoje faremos, em primeiro lugar, uma vis-
ta panorâmica em Nice, a capital da Costa Azul: conhece-
remos a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida 
dos Ingleses, o exterior do Hotel Negresco, a Catedral rus-
sa de São Nicolas construção inspirada na Catedral de São 
Basílio da Praça Vermelha de Moscou e claro, seu belíssi-
mo centro histórico com o mercado e a Catedral de Santa 
Reparata, etc. A continuação, realizaremos um passeio 
por uma das estradas panorâmicas costeiras, que passam 
pela Costa Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto 
das suas paisagens. Pararemos em Eze, uma das cidades 
medievais mais bem conservadas ao sul da França e pon-
to de encontro da alta sociedade internacional, dos reis e 
cenário de numerosos filmes, como por exemplo o famo-
so “Ladrão de Casaca”, do Alfred Hitchcock, que supôs a 
chegada da Grace Kelly ao Principado de Mônaco. Além 
de desfrutar de suas belíssimas ruelas do encanto do seu 
entorno natural. E já que Eze é uma das capitais mundiais 
do perfume, visitaremos a famosíssima fábrica de per-
fumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mônaco, 
onde veremos Montecarlo, com tempo livre para visitar o 
famoso Café de Paris e o Cassino, obra prima do estilo 
Napoleão III, construído pelo famoso arquiteto francês 
Charles Garnier, que também realizou a Ópera de Paris. 
Também visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o 
exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vis-
tas. Retorno ao hotel. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença. Para-
remos na cidade mais conhecida: Avignon, residência do 
Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo 
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado, 
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos 
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte 
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música; 

as muralhas e um conjunto monumental excepcional de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Conti-
nuação até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em 
território espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais 
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma 
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Catalunha, 
suas típicas ruas como a Ramblas. Conheceremos Mon-
tjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, obra inspira-
tória e sem terminar, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá 
conhecer, opcionalmente, o Parque Natural de Montserrat, 
um lugar mágico, onde se encontra o belíssimo santuá-
rio dedicado à Virgem de Montserrat, conhecida popu-
larmente como “A Moreneta”. Após esta visita opcional, 
retornaremos a Barcelona. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na 
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cos-
mopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou 
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.

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

DOMINGO: MADRI 
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, 
Espanha e Netuno, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da 
Praça de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá, Passeio do 
Prado e da Castellana. Tarde livre ou, se desejar, poderá 
realizar uma excursão opcional para Toledo, onde realiza-
remos uma completa visita panorâmica, passeando por 
suas ruas medievais e conheceremos sua catedral gótica 
do século XIII. Pela noite, poderá assistir, opcionalmente, a 
um espetáculo de Flamenco, para conhecer as raízes mu-
sicais 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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 4

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Paris e Milão 
· Cruzeiro pela Lagoa Venezana 
· Panorâmicas de Florença, Roma, Nice, Barcelona e 
Madri

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis 
· Lucca · Mónaco e Montecarlo · Avignón

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizado na versão TUDO IN-
CLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário 
as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o 
programa oferece um total de 11 refeições e as seguintes 
visitas:

* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia.

Por um suplemento sobre o preço de: 460 $
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ST8077

PARIS E GRANDE TOUR LATINO I

A SAgrAdA FAmíliA · BArcelonA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3* 
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza (S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Novotel (S) Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Albatros (T) Mestre 4* 
 Alexandre (T) Mestre 4* 
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florença Nil (S) Cidade 4* 
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade 3*
Roma Dei Congresi (S) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Nice 4* 
 Hipark Nice 4* 
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4* 
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madri Leonardo H. Madri City Center (S) Centro 3*S 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 T3 Tirol (T) Cidade 3* 
 Tryp Chamberí (T) Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 09 MAI / 12 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8077 Paris - Madri
Tentação 20 4 3.260 3.950
Seleção 20 4 3.605 4.640
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8082 19 4 3.175 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre, 
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombar-
dia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edi-
fícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um 
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do 
fimal do século XIX e começo do século XX, como o Zuc-
ca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos a parte mais 
destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o Parque Sempione, Vila 
Dante, Praça Cordussio, Galeria do Vittorio Emanuele, Praça da Scala, 
Praça do Duomo com a catedral, etc. À continuação continuaremos 
pela costa sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado 
muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e onde 
se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de tirar o fôlego do 
Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é 
ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso 
hotel na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas 
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre ou-
tras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e 
acomodação na Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica 
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, 
maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além 
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os 
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região 
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a 
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para 
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Flo-
rença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje 
em dia um dos principais centros artísticos do mundo. 
(Jantar Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula rea-
lizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miche-
langelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, 
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. 
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conhecer os 
famosos mercados florentinos ou se desejar poderá rea-
lizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi 
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo. 
Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa-
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange-
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da ma nhã. Dia livre. Poderá fazer uma excursão 
(Opção Tudo Incluído) onde nos dirigiremos à região de 
Campania, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica 
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e na-
vegaremos para a I lha de Capri, ponto de encontro da alta 
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
(Almoço Opção Tudo Incluído). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre. Visita (Opção Tudo Incluído) dos 
Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, 
a Capela Sistina, lugar onde se realiza em conclave para 
a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Tarde livre para continuar co nhecendo passeando pela 
cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e a Roma 
Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as praças 
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cida-
de, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo Incluído) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini, 
compositor de Madame Butterfly. Tempo livre para con-
hecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu 
esplendor original desde a Idade Média, com suas mural-
has, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc. 
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nos-
so passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da 
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Mas-
sena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o 
exterior do Hotel Negresco, a Catedral russa de São Ni-
colas construção inspirada na Catedral de São Basílio da 
Praça Vermelha de Moscou e claro, seu centro histórico 
com o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. A 
continuação, realizaremos um passeio por uma das fa-
mosíssimas estradas panorâmicas costeiras, que passam 
pela Costa Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto 
das suas paisagens, povoados e elegantes vilas. Parare-
mos em Eze, ponto de encontro da alta sociedade inter-
nacional, dos reis e cenário de numerosos filmes, como 
por exemplo o famoso “Ladrão de Casaca”, do Alfred 
Hitchcock, que supôs a chegada da Grace Kelly ao Prin-
cipado de Mônaco. Visitaremos a famosíssima fábrica de 
perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mô-
naco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, obra prima 
do estilo Napoleão III, construído pelo famoso arquiteto 
francês Charles Garnier, que também realizou a Ópera 
de Paris. Também visitaremos Mônaco, onde poderemos 
admirar o exterior do palácio família Grimaldi, com fan-
tásticas vistas. Retorno ao hotel. Acomodação.

Praça de armas · Paris

ST8082  
ITÁLIA E BELAS CAPITAIS EUROPEIAS

Fonte de Cibeles · Madri
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QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra 
de acolhida de artistas, filósofos e pensadores livres. Pa-
raremos na cidade mais conhecida: Avignon, residência 
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo 
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado, 
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos 
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte 
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música; 
as muralhas e um conjunto monumental excepcional de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Conti-
nuação através da belíssima região francesa do Langedoc 
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em terri-
tório espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais 
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma 
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica da Cidade Condal, 
onde conheceremos algumas das suas praças mais con-
sagradas como a Catalunha, centro comercial da cidade, 
suas típicas ruas como a Ramblas. Conheceremos Mon-
tjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, obra inspi-
ratória e sem terminar, um dos símbolos da arte moder-
nista tão representado em Barcelona, etc. Tarde livre ou 
se desejar, poderá conhecer, opcionalmente, um dos lu-
gares mais bonitos e emblemáticos da Comunidade Au-
tônoma da Catalunha: O Parque Natural de Montserrat, 
um lugar mágico, onde se encontra o belíssimo santuário 
dedicado à Virgem de Montserrat, conhecida popular-
mente como “A Moreneta”. Após esta visita opcional, 
retornaremos a Barcelona para continuar desfrutando 
desta belíssima cidade. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na 
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cos-
mopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou 
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.

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

DOMINGO: MADRI 
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, 
Espanha e Netuno, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da 
Praça de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá, Passeio do 
Prado e da Castellana. Tarde livre ou, se desejar, poderá 
realizar uma excursão opcional para Toledo, onde realiza-
remos uma completa visita panorâmica, passeando por 
suas ruas medievais e conheceremos sua catedral gótica 
do século XIII. Pela noite, poderá assistir, opcionalmente, a 
um espetáculo de Flamenco, para conhecer as raízes mu-
sicais da arte espanhola. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: MADRI  PARIS
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-

to para ir, em avião, a Paris. Chegada e traslado ao hotel. 
Tempo livre para um primeiro contato com a elegante 
capital francesa. Pela noite, tour opcional da Paris Ilumi-
nada, onde poderemos confirmar o porquê está consi-
derada por muitos como a cidade 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. 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 para conhecer o Bairro 
Latino. Em seguida, visitaremos o interior da Catedral de 
Notre Dame, lugar de coroação de reis e imperadores e, 
por último, poderá conhecer Paris de outro ponto de vis-
ta, dando um relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo 
Sena. Pela tarde, visita opcional do Museu do Louvre, an-
tiga 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 arquiteto estadunidense de 
origem chinês, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Acomodação. 

QUINTA-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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 4

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa Venezana 
· Panorâmicas de Florença, Roma, Nice, Barcelona, Madri 
e Paris

Outros lugares comentados por nosso guia
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis · Lucca · Mónaco e 
Montecarlo · Avignón

Praça do anfiteatro · Lucca

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

O itinerário ST8082 pode ser realizado na versão TODO IN-
CLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as 
que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o progra-
ma oferece 11 refeições em total e as seguintes visitas:

* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia.

Por um suplemento sobre o preço de: 460 $
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ITÁLIA E BELAS CAPITAIS EUROPEIAS

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza (S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Novotel (S) Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Albatros (T) Mestre 4* 
 Alexandre (T) Mestre 4* 
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florença Nil (S) Cidade 4* 
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade 3*
Roma Dei Congresi (S) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Nice 4* 
 Hipark Nice 4* 
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4* 
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madri Leonardo H. Madri City Center (S) Centro 3*S 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 T3 Tirol (T) Cidade 3* 
 Tryp Chamberí (T) Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*  
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S 
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 MAI / 16 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8082 Milão - Paris
Tentação 19 4 3.175 3.825
Seleção 19 4 3.540 4.520
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8084 11 1 1.465 $

ST8085 14 1 1.895 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre. Jantar. 
Se você desejar, poderá realizar uma visita opcional da 
Roma de Noite, onde passearemos por alguns dos lugares 
mais característicos desta milenária cidade, conhecendo 
suas praças mais emblemáticas e seus chafarizes mais 
representativos, como a Piazza Navona com a Fonte dos 
Quatro Rios, a Praça de Espanha, Fontana de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 
com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
edifício mais representativo da Roma Imperial e autentico 
símbolo da cidade, o Coliseu. A continuação visitaremos 
o Bairro do Trastévere, símbolo da Roma popular, con-
hecendo seus rincões mais pintorescos da mão de nossa 
guia local e que nos permitirá adentrarnos na vida quoti-
diana da capital de Itália. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos 
dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade roma-
na, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 
d.C. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como 
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão 
inclui almoço em Capri). Acomodação. 

SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Toscana 
e berço do Renascimento e hoje em dia um dos princi-
pais centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o 
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua ma-
ravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu 
de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São 
Pedro no Vaticano, o campanário construído por Giotto, 

o Batistério onde se encontram as famosas Portas do 
Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria 
com o Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e cha-
farizes de uma grande riqueza artística, etc. Resto da 
tarde livre que pode ser aproveitada para realizar com-
pras ou para conhecer os famosos mercados florentinos. 
Acomodação. 

DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos 
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar 
de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá 
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas 
secretas praças, onde encontrará infimitos detalhes que 

Ponte de Rialto · Veneza

Catedral de São Paulo · londreS
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fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se 
desejar, poderá realizar uma 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 chamada 
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais be-
los desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a cha-
mada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas 
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação 
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Italia-
na, conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo 
a belos povoados como Bellinzona ou Lugano, para en-
trarmos posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lu-
cerna, uma das cidades mais bonitas da Europa Central. 
Tempo livre para conhecer seu centro histórico, onde 
destaca a Ponte da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas 
praças medievais com edifícios enfeitados com pinturas. 
Continuação a Zurique, na desembocadura do rio Lim-
mat no lado de Zurique, que com seus 360.000 habitan-
tes é o centro mais populoso da Suíça. Tempo livre na 
cidade em que hoje é o centro fimanceiro e econômico 
da Confederação Helvética. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fron-
teira, atravessaremos as regiões do franco condado de 
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela 
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Ilumi-
nada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos 
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos 
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de 
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: as Praças 
da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. 
Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, onde conheceremos uma das melhores coleções 
artísticas do mundo, que vão desde as obras primas da 
antiguidade, como a Vênus de Milo, até a pirâmide de 
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de 
origem chinesa, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos 
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de 
Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa 
em seu esplendor e o modelo para as residências reais 
em toda Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional, 
poderá conhecer, com nosso guia local, o famoso Bairro 
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da 
Revolução de Maio de 68. A continuação, visitaremos o in-

terior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo de Paris e 
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos 
reis e imperadores e que serviu de inspiração para gran-
des obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”, 
de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris desde 
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo Ba-
teaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação. 

SEXTA-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 ST8084

SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais para cruzar o Canal da 
Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada ao ho-
tel. Dia livre para passear pelos lugares tão emblemáticos 
como Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. 
Se desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, 
a um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palá-
cio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos 
esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. 
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional fora de 
Londres para conhecer um dos lugares mais famosos da 
tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior e mais 
antigo dos habitados de todo o mundo, sendo uma das 
residências oficiais da monarquia britânica há 900 anos. 
Conheceremos o interior, onde se destaca a Capela de São 
Jorge, de princípios do século XVI, construída em estilo 
Tudor e o lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglate-
rra, entre eles o famoso Enrique VIII e sua terceira esposa, 
Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos 
do Estado, com obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt e Rubens, entre outros. Retorno a Londres 
para continuar conhecendo a cidade. Acomodação.

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
capital, passando por lugares como o Soho, o animado 
Convent Garden, desfrutar de algum dos musicais que 
se apresentam na cidade, etc. Visita opcional ao Museu 
Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do Par-
thenon, uma excelente seção de Egiptologia e a Torre de 
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano 
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhe-
cer esta cidade: 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 ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERARIO ST8085

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 1

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

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário)
· Entrada no barco privado a Veneza  
· Lucerna 
· Zurique 
· Canal da Mancha

Rotes schloss (castelo VeRmelho) · ZuRique

1

3

1

Veneza

Paris

Florença

REINO UNIDO

FRANÇA

ITÁLIA

3

1

Roma

Londres

Zurique

3

FIM
ITIN. ST8084

FIM
ITIN. ST8085

COMEÇO
AMBOS ITIN.

SUIÇA
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 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8084 - ST8085: 29 Mai; 19 Jun; 10 Jul; 07 Ago; 11 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Barceló Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 3* 
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Veneza Albatros  Mestre 4* 
 Alexander Mestre 4* 
 Smart Mestre 4* 
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zurique Seehotel Meierhof Hörgen 4* 
 Park inn Airport Periferia 4* 
 Dorint airport Periferia 4*
Paris Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3* 
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Cidade Tur 
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
03 ABR / 30 OUT

TEMP. BAIXA 
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8084 Roma - Paris
Tentação 11 1 1.580 1.925 1.465 1.810
ST8085 Roma - Londres
Tentação 14 1 1.995 2.460 1.895 2.360
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ST8093  ST8094

PARIS E BELA ITÁLIA PARIS E ITÁLIA MULTICOLOR

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8093 14 3 2.060 $

ST8094 16 4 2.565 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Se você 
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Ilumina-
da, onde poderemos confirmar o porquê está considerada 
a cidade mais bela do mundo. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: a Praça 
da Concordia, a Ópera de Garnier, símbolo da França de 
Napoleão III, os Campos Elíseos, o Arco do Trinfo, Bairro 
de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do 
Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre 
ou visita opcional ao Museu do Louvre, 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 vi-
dro, realizada pelo arquiteto norte-americano de origem 
chinesa Ieo Ming Pei, que dá acesso ao Museu. Pela noite, 
oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais sim-
bólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jard-
ins, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e 
o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela 
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com 
nosso guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida 
intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 
68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de 
Notre Dame, outro símbolo de Paris e obra prima da arte 
gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores 
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias 
como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. Por 
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, 
dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio 
Sena. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus mu-
seus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do 
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se en-
contra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário 
bairro das fimanças La Defense. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS  MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla-
do ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo 
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lom-
bardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes 
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando 
um delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais 
do fimal do século XIX e começo do século XX, como o 
Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos 
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons-
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen-
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas 
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre ou-
tras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 

admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e 
acomodação na Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica 
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, 
maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além 
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os 
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região 
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a 
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para 
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Flo-
rença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje 
em dia um dos principais centros artísticos do mundo. 
(Jantar Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula rea-
lizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miche-
langelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, 

O POnte VecchiO aO amanhecer · FlOrença

A ÓperA GArnier · pAris
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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. 
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conhecer os 
famosos mercados florentinos ou se desejar poderá rea-
lizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi 
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo. 
Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa-
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange-
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da ma nhã. Dia livre. Poderá fazer uma excursão 
(Opção Tudo Incluído) onde nos dirigiremos à região de 
Campania, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica 
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e na-
vegaremos para a I lha de Capri, ponto de encontro da alta 
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
(Almoço Opção Tudo Incluído). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre. Visita (Opção Tudo Incluído) dos 
Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, 
a Capela Sistina, lugar onde se realiza em conclave para 
a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Tarde livre para continuar co nhecendo passeando pela 
cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e a Roma 
Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as praças 
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cida-
de, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo Incluído) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: 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 ST8093

TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realiza-
remos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos 
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos 
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas 

baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía 
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da 
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passea-
remos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real, 
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São 
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encon-
trava o antigo centro histórico greco-romano que deu ori-
gem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração 
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada 
voz das pessoas, encontraremos as oficinas de artesãos 
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, ines-
peradamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das 
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso 
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo 
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas 
desde o século XIX. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
capital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar 
uma maravilhosa excursão opcional a dois lugares ines-
quecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar 
iremos a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso 
guia local, os magníficos vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d. C. e que estão considerados como um dos 
principais do mundo. A continuação, conheceremos a pa-
radisíaca Ilha de Capri, que por sua privilegiada situação 
geográfica, dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua 
esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em 
qualquer época do ano, fizeram com que, desde a mais 
remota antiguidade, fosse um lugar desejado por impe-
radores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro 
da alta sociedade internacional. Ao chegar visitaremos 
Capri e se o tempo nos permite, conheceremos alguma 
das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES 
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 ST8094

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário)
· Panorâmicas de Paris e Milão · Cruzeiro pela Lagoa de 
Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma e Nápoles

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis

Centro históriCo · Assis

ST8093  ST8094

PARIS E BELA ITÁLIA PARIS E ITÁLIA MULTICOLOR

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO IN-
CLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário 
as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o 
programa oferece em total 10 refeições e as seguintes visitas:

* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia (Sólo IT. ST8093)

Por um suplemento sobre o preço de: 460 $ (ST8093) e  
250 $ (ST8094)

Nápoles

Veneza

Florença

Milão

ITÁLIA
FRANÇA

Roma

Paris

2

2

1

3

4

2

FIM
ITIN. ST8094

FIM
ITIN. ST8093

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3* 
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza (S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Smart Hotel (S) Mestre 4* 
 Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Crystal (S) Preganziol 4* 
 Albatros (T) Mestre 4* 
 Alexandre (T) Mestre 4*
Florença Novotel (S) Osmannoro 4* 
 The gate (S) S.Fiorentino 4* 
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3* 
 First (T) Calenzano 4*
Roma Caravell (S) Cidade 4* 
 Warmthotel (S) Cidade 4* 
 Occidental Aran Park (T) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4* 
 Ramada Nápoli Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8093 Paris - Roma
Tentação 14 3 2.220 2.685 2.060 2.525
Seleção 14 3 2.530 3.220 2.215 2.905

TEMPORADA 25 ABR / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8094 Paris - Nápoles
Tentação 16 4 2.565 3.100
Seleção 16 4 2.880 3.685
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ST8099  ST8100

LISBOA, MADRI, ITÁLIA MONUMENTAL E PARIS MADRI, ITÁLIA MONUMENTAL E PARIS

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8099 17 5 2.735 $

ST8100 15 5 2.425 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8099

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta bela cidade e desfru-
tar das suas praças, seus recantos. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mos-
teiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos 
Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo, 
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou, se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional à Cos-
ta de Lisboa para conhecer as cidades Estoril, famosa por 
seu Cassino; Cascais, povoado de pescadores e a maravil-
hosa vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondo-
sa serra, com destaque para seus maravilhosos palácios. 
Visita do Palácio Nacional com suas famosas chaminés. 
Retorno a Lisboa. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhe-
cida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza 
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pas-
torinhas perto da Cova da Iria. Continuação para Madri. 
Chegada e tempo livre para um primeiro contato com a 
capital da Espanha. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8100

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os 
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou perco-
rrer suas características “tavernas”. Acomodação.

CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma visita pa-
norâmica pela capital do Reino da Espanha, cidade cheia 
de contrastes, onde conheceremos, junto ao nosso guia 
local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a 
Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de 
Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio del Prado, o Passeio de 

la Castellana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional à Toledo, onde realizaremos uma 
completa visita panorâmica, passeando por suas ruas me-
dievais e conheceremos sua catedral gótica do século XIII. 
Se desejar, pela noite, também poderá assistir, opcional-
mente, a um espetáculo de flamenco, onde conheceremos 
suas raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.

SEGUNDA- FEIRA: MADRI  ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla-
do ao aeroporto para pegar um voo com destino a Roma 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre 
para um primeiro contato com a Cidade Eterna. Jantar. 
Se você desejar, poderá realizar uma visita (Opção TI) 
da Roma de Noite, onde passearemos por alguns dos 
lugares mais característicos da cidade, conhecendo 
suas praças mais emblemáticas e seus chafarizes mais 
representativos, como a Piazza Navona com a Fonte dos 
Quatro Rios, a Praça de Espanha, a Fontana de Trevi, etc. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça de Vene-
za, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu 
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Tarde 
livre. Se desejar, poderá realizar uma visita (Opção TI) 
dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da 
pintura universal) e a Basílica de São Pedro, onde se en-
contra “a Pietá”. Resto livre para continuar conhecendo 
passeando pela cidade, ou se desejar, poderá aproveitar 
para realizar uma interessantíssima excursão opcional 
onde poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moi-
sés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos 
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade ro-
mana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica 

Vista do porto · Capri

Estátua dE FElipE iii na praça Maior · Madri
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de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo 
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão 
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrus-
co e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer 
as Basílicas com seus frescos realizados em parte por 
Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção 
TI) e continuação a Siena, que teve o mais fluorescente 
banco do século XIII. Tempo livre para conhecer seu cen-
tro histórico medieval. Continuação a Florença. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza 
Signoria, etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Vi-
sita opcional dos Museus Florentinos, onde se encontram 
alguns dos tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as 
Capelas de Médici, de Michelangelo. (Jantar Opção TI) e 
acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos 
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e 
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica 
italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto. 

DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Ve-
neza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do ar-
quipélago: Santo André, o Lido ou Murano, entre outras, 
para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na 
Região do Vêneto. 

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a cha-
mada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas 
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação 
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Italiana, 
conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a be-
los povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos 
posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma 
das cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre 
para conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte 

da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais 
com edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zu-
rique, na desembocadura do rio Limmat no lado de Zuri-
que, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais 
populoso da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é 
o centro fimanceiro e econômico da Confederação Hel-
vética e onde se encontram os maiores bancos do país. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fron-
teira, atravessaremos as regiões do franco condado de 
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela 
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Ilumi-
nada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos 
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos 
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de 
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: as Praças 
da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. 
Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, onde conheceremos uma das melhores coleções 
artísticas do mundo, que vão desde as obras primas da 
antiguidade, como a Vênus de Milo, até a pirâmide de 
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de 
origem chinesa, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos 
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus 
inúmeros museus ou passear pelos diferentes bairros da 
capital do Sena. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional ao Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia 
francesa em seu esplendor e modelo para as residências 
reais em toda Europa. Descobriremos em nossa visita 
guiada, além de seus maravilhosos jardins, as salas mais 
conhecidas do palácio como a famosa Galeria dos Espel-
hos, a Capela Real, os cômodos privados, etc. Pela tarde, 
visita opcional onde, com nosso guia local, poderá con-
hecer o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual 
parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. A conti-
nuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, 
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos 
reis e imperadores e que serviu de inspiração para gran-
des obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”, 
de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris desde 
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo Ba-
teaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação. 

SEXTA-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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 5

Visita com guia local e/ou excursõesm (Segundo 
itinerário)
· Panorâmicas de Lisboa, Madri, Roma, Florença e Paris · 
Passeio panorâmico pela Lagoa Venezana

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário)
· Assis · Siena · Pisa · Padua · Lucerna · Zurique · Fátima

Praça dos Milagres · Pisa

ST8099  ST8100

LISBOA, MADRI, ITÁLIA MONUMENTAL E PARIS MADRI, ITÁLIA MONUMENTAL E PARIS

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários poderám ser realizados com Opção Tudo 
Incluído. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, 
as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa 
oferece 10 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma de Noite * Basílica de São Pedro e Museus Vatica-
nos. * Nápoles, Capri e Pompéia
Por um suplemento sobre o preço de: 450 $

2

2

3

Lisboa

Florença

Veneza

Roma
ESPANHA

FRANÇA
ITÁLIA

SUIÇA

PORTUGAL

3

1

Madri

Paris

Zurique

2

2

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST8100

COMEÇO
ITIN. ST8099

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4* 
 Vip Executive Zurique Cidade 3*
Madri T3 Tirol / Tryp Chamberí Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4*
Roma Fleming Hotel / American Palace Cidade 4*
Florença Ibis Firenze nord Osmannoro 3* 
 First Calenzano 4*
Veneza B&B Padova / Tulip Inn Padova 4* 
 Smart Mestre 4*
Zurique Seehotel Meierhof Hörgen 4* 
 Park inn Airport / Dorint airport Periferia 4*
Paris Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3* 
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8099 Lisboa - Paris
Tentação 17 5 2.870 3.445 2.735 3.310

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8100 Madri - Paris
Tentação 15 5 2.565 3.065 2.425 2.925
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8101 17 2 2.290 $

ST8102 15 2 1.995 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8101

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta bela cidade e desfru-
tar das suas praças, seus recantos. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mos-
teiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos 
Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo, 
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou, se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional à Cos-
ta de Lisboa para conhecer as cidades Estoril, famosa por 
seu Cassino; Cascais, povoado de pescadores e a maravil-
hosa vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondo-
sa serra, com destaque para seus maravilhosos palácios. 
Visita do Palácio Nacional com suas famosas chaminés. 
Retorno a Lisboa. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhe-
cida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza 
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pas-
torinhas perto da Cova da Iria. Continuação para Madri. 
Chegada e tempo livre para um primeiro contato com a 
capital da Espanha. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8102

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os 
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou perco-
rrer suas características “tavernas”. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma visita pa-
norâmica pela capital do Reino da Espanha, cidade cheia 
de contrastes, onde conheceremos, junto ao nosso guia 
local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a 
Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de 
Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio del Prado, o Passeio de 

la Castellana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional à Toledo, onde realizaremos uma 
completa visita panorâmica, passeando por suas ruas me-
dievais e conheceremos sua catedral gótica do século XIII. 
Se desejar, pela noite, também poderá assistir, opcional-
mente, a um espetáculo de flamenco, onde conheceremos 
suas raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comu-
nidade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio 
Ebro, um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre 
para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, pa-
droeira dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a 
aparição da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a 
Barcelona. Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, o ex-
terior da Sagrada Família, Montjuic, onde se celebraram 
a maior parte dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e 
acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encon-
tro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice. 
Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde conhe-

ceremos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu Cas-
sino ou para tomar algo no Café de Paris, visitaremos tam-
bém Mônaco, passeando por suas ruelas até a praça do 
palácio da Família Grimaldi, com fantásticas vistas sobre 
a baía desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Itáliana, passando 
por povoados tão conhecidos como São Remo ou Gêno-
va. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Continuação a Roma e tempo livre para um primeiro con-
tato com a Cidade Eterna. Jantar. Se você desejar, poderá 
realizar uma visita opcional da Roma de Noite, conhecen-
do suas praças mais emblemáticas e seus chafarizes mais 
representativos, como a Piazza Navona com a Fonte dos 
Quatro Rios, a Praça de Espanha, Fontana de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 

Praça do Plebiscito · NáPoles

Bonde e Mosteiro dos JerôniMos · LisBoa

ST8101  ST8102

LISBOA, MADRI, ITÁLIA TURÍSTICA E PARIS MADRI, ITÁLIA TURÍSTICA E PARIS
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com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
Coliseu. A continuação visitaremos o Bairro do Trastévere, 
símbolo da Roma popular. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos 
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade roma-
na, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 
d.C. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como 
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão 
inclui almoço em Capri). Acomodação. 

SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento e hoje em dia um dos principais 
centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo 
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa 
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de mode-
lo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no 
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batisté-
rio onde se encontram 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 da tarde livre que pode 
ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os 
famosos mercados florentinos. Acomodação. 

DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos 
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar 
de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá 
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas 
secretas praças, onde encontrará infimitos detalhes que 
fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se 
desejar, poderá realizar uma 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 chamada 
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais be-
los desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a cha-
mada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas 
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação 
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Itáliana, 
conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a be-
los povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos 
posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma 
das cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre 
para conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte 

da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais 
com edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zu-
rique, na desembocadura do rio Limmat no lado de Zuri-
que, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais 
populoso da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é 
o centro fimanceiro e econômico da Confederação Hel-
vética e onde se encontram os maiores bancos do país. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fron-
teira, atravessaremos as regiões do franco condado de 
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela 
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Ilumi-
nada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos 
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos 
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de 
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: as Praças 
da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. 
Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, onde conheceremos uma das melhores coleções 
artísticas do mundo, que vão desde as obras primas da 
antiguidade, como a Vênus de Milo, até a pirâmide de 
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de 
origem chinesa, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos 
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus 
inúmeros museus ou passear pelos diferentes bairros da 
capital do Sena. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional ao Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia 
francesa em seu esplendor e modelo para as residências 
reais em toda Europa. Descobriremos em nossa visita 
guiada, além de seus maravilhosos jardins, as salas mais 
conhecidas do palácio como a famosa Galeria dos Espel-
hos, a Capela Real, os cômodos privados, etc. Pela tarde, 
visita opcional onde, com nosso guia local, poderá con-
hecer o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual 
parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. A conti-
nuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, 
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos 
reis e imperadores e que serviu de inspiração para gran-
des obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”, 
de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris desde 
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo Ba-
teaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação. 

SEXTA-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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
 · Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário) 
 · Panorâmicas de Lisboa, Madri, Barcelona, Roma, 
Florença e Paris

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
 · Fátima · Zaragoza · Nice · Pisa · Entrada no barco 
privado a Veneza · Lucerna · Zurique

Basílica do Pilar · ZaragoZa

ST8101  ST8102

LISBOA, MADRI, ITÁLIA TURÍSTICA E PARIS MADRI, ITÁLIA TURÍSTICA E PARIS

1

1

1

1

3

Lisboa

Florença

Barcelona

Nice

Veneza

Roma
ESPANHA

FRANÇA
ITÁLIA

SUIÇA

PORTUGAL

3

1

Madri

Paris

Zurique

2

2

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST8101

COMEÇO
ITIN. ST8102

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8101: 23 Mai; 13 Jun; 4 Jul; 1 Ago; 5 Set
· ST8102: 25 Mai; 15 Jun; 6 Jul; 3 Ago; 7 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4* 
 Vip Executive Zurique Cidade 3*
Madri T3 Tirol / Tryp Chamberí Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Cidade 3* 
 Catalonia Park Putxet Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Nice Ibis Nice Centre Gare Centro 3* 
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park / The Brand Cidade 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 3* 
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Veneza Albatros / Alexander / Smart Mestre 4* 
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zurique Seehotel Meierhof Hörgen 4* 
 Park inn Airport Periferia 4* 
 Dorint airport Periferia 4*
Paris Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3* 
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8101 Lisboa - Paris
Tentação 17 2 2.490 3.065 2.290 2.865

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8102 Madri - Paris
Tentação 15 2 2.190 2.690 1.995 2.495
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ST8103

EUROPA TURÍSTICA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8103 17 3 2.280 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os 
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou perco-
rrer suas características “tavernas”. Acomodação.

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital do Reino 
da Espanha, cidade cheia de contrastes: as Praças de 
Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Gran Via, a Calle Ma-
yor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, 
o Passeio del Prado, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde 
livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional 
à Toledo, onde realizaremos uma completa visita panorâ-
mica, passeando por suas ruas medievais e conheceremos 
sua catedral gótica do século XIII. Se desejar, pela noite, 
também poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo 
de flamenco, onde conheceremos suas raízes musicais da 
arte espanhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comu-
nidade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio 
Ebro, um dos mais importantes da Espanha. Tempo li-
vre para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. 
Segundo a lenda, neste lugar foi a aparição da Virgem 
a Santiago O Maior. Continuação a Barcelona. Visita pa-
norâmica: as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada 
Família, Montjuic, onde se celebraram a maior parte dos 
jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encon-
tro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice. 
Restante do dia livre ou excursão opcional ao Principado 
de Mônaco, onde conheceremos Montecarlo, com tempo 
livre para visitar seu Cassino ou para tomar algo no Café 
de Paris, visitaremos também Mônaco, passeando por 
suas ruelas até a praça do palácio da Família Grimaldi, 
com fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Re-
gresso a Nice e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Itáliana, passando 
por povoados tão conhecidos como São Remo ou Gêno-
va. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a Torre Inclina-
da. Continuação a Roma e tempo livre para um primeiro 
contato com a Cidade Eterna. Jantar. Se você desejar, po-
derá realizar uma visita opcional da Roma de Noite, onde 

passearemos por alguns dos lugares mais característicos 
desta milenária cidade, conhecendo suas praças mais em-
blemáticas e seus chafarizes mais representativos, como a 
Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Praça de 
Espanha, Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 
com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
edifício mais representativo da Roma Imperial e autentico 

símbolo da cidade, o Coliseu. A continuação visitaremos 
o Bairro do Trastévere, símbolo da Roma popular, con-
hecendo seus rincões mais pintorescos da mão de nossa 
guia local e que nos permitirá adentrarnos na vida quoti-
diana da capital de Itália. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional à Pompéia 
e os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade ro-
mana. A continuação, breve panorâmica de Nápoles, cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Por último, navegaremos pela Ilha de Capri, 
antigo refúgio de imperadores, com a Marina Grande, as 
falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em 
Capri). Acomodação. 

Ponte Vecchio sobre o Arno · FlorençA

Panorâmica e rio Limmat · Zurique
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SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença. Visita panorâmica: o 
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua ma-
ravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu 
de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São 
Pedro no Vaticano, o campanário construído por Giotto, 
o Batistério onde se encontram as Portas do Paraíso de 
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palá-
cio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes, etc. 
Resto da tarde livre que pode ser aproveitada para rea-
lizar compras ou para conhecer os mercados florentinos. 
Acomodação. 

DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos 
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria 
da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça São Marcos. Tempo 
livre que poderá aproveitar para perder-se por seus ca-
nais, suas ruas e suas secretas praças, onde encontrará 
infimitos detalhes que fazem que Veneza seja uma ci-
dade única no mundo. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional onde, além de um romântico 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 Escondida”, 
conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Aco-
modação na região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a cha-
mada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas 
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação 
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Itáliana, 
conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a be-
los povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos 
posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma 
das cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre 
para conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte 
da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais 
com edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zu-
rique, na desembocadura do rio Limmat no lado de Zuri-
que, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais 
populoso da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é 
o centro fimanceiro e econômico da Confederação Hel-
vética e onde se encontram os maiores bancos do país. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris, a elegante capital fran-
cesa. Depois de passar a fronteira, atravessaremos as re-
giões do franco condado de Alsacia e a Bourgogne, até 
chegar à capital francesa. Pela noite se realizará, opcio-
nalmente, um tour da Paris Iluminada, onde poderemos 
descobrir uma cidade considerada por muitos como a 
mais linda do mundo. Recorreremos suas praças, a Ile de 
la Cité, o Bairro Latino, os Campos Elíseos, A Torre Eiffel 
iluminada, as avenidas repletas de luxo, o Rio Sena, etc. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: as Praças 
da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. 
Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, onde conheceremos uma das melhores coleções 
artísticas do mundo, que vão desde as obras primas da 
antiguidade, como a Vênus de Milo, até a pirâmide de 
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de 
origem chinesa, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos 
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus inú-
meros museus ou passear pelos diferentes bairros da ca-
pital do Sena. Excursão opcional ao Palácio de Versalhes, 
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e mo-
delo para as residências reais em toda Europa. Descobri-
remos em nossa visita guiada, além de seus maravilhosos 
jardins, as salas mais conhecidas do palácio como a famo-
sa Galeria dos Espelhos, a Capela Real, os cômodos priva-
dos, etc. Pela tarde, visita opcional onde, com nosso guia 
local, poderá conhecer o famoso Bairro Latino, centro da 
vida intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio 
de 68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de 
Notre Dame, obra prima da arte gótica francesa, lugar de 
coroação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração 
para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre 
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris 
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio 
pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. 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 fluviais 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. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 3 

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Barcelona 
· Panorâmica de Roma 
· Panorâmica de Florença 
· Panorâmica de Paris

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Zaragoza 
· Nice 
· Pisa 
· Entrada no barco privado a Veneza 
· Lucerna 
· Zurique 
· Chambord 
· Bordeaux

Palácio de chambord · Vale do loire

1

1

1

1
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Florença

Barcelona
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Veneza

Roma
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FRANÇA
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3

1

1

Madri

Paris

Zurique

Bordeaux

2 + 1

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Madri T3 Tirol / Tryp Chamberí Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Cidade 3* 
 Catalonia Park Putxet Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Nice Ibis Nice Centre Gare Centro 3* 
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park / The Brand Cidade 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 3* 
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Veneza Albatros / Alexander / Smart Mestre 4* 
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zurique Seehotel Meierhof Hörgen 4* 
 Park inn Airport / Dorint airport Periferia 4*
Paris Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3* 
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Bordeaux Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3* 
 Ibis Bordeaux Le Lac Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8103 Madri - Madri
Tentação 17 3 2.470 3.045 2.280 2.855
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8104 14 2 1.870 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre. Jantar. 
Se você desejar, poderá realizar uma visita opcional da 
Roma de Noite, onde passearemos por alguns dos lugares 
mais característicos da cidade, conhecendo suas praças 
mais emblemáticas e seus chafarizes mais representati-
vos, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, 
a Praça de Espanha, Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 
com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
edifício mais representativo da Roma Imperial e autentico 
símbolo da cidade, o Coliseu. A continuação visitaremos 
o Bairro do Trastévere, símbolo da Roma popular, con-
hecendo seus rincões mais pintorescos da mão de nossa 
guia local e que nos permitirá adentrarnos na vida quoti-
diana da capital de Itália. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional à Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade roma-
na. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como 
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão 
inclui almoço em Capri). Acomodação. 

SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença. Visita panorâmica: o 
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua cú-
pula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a 
Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Va-
ticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
onde se encontram as Portas do Paraíso de Ghiberti, a 
Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e 
seu conjunto de estátuas e chafarizes, etc. Resto da tarde 
livre que pode ser aproveitada para realizar compras ou 
para conhecer os mercados florentinos. Acomodação. 

DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos 
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da 

Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar 
de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá 
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas 
secretas praças, onde encontrará infimitos detalhes que 
fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se 
desejar, poderá realizar uma 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 chamada 
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais be-
los desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a cha-
mada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas 
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação 
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Italiana, 
conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a po-

voados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos pos-
teriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma das 
cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte da 
Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais com 
edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zurique, 
na desembocadura do rio Limmat no lado de Zurique, que 
com seus 360.000 habitantes é o centro mais populoso 
da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é o centro 
fimanceiro e econômico da Confederação Helvética e onde 
se encontram os maiores bancos do país. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fron-
teira, atravessaremos as regiões do franco condado de 
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela 
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Ilumi-
nada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada 

Os Farelhões · Capri
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ITÁLIA, PARIS E MADRI

Prefeitura · Paris
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por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos 
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos 
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de 
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: as Praças 
da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. 
Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, onde conheceremos uma das melhores coleções 
artísticas do mundo, que vão desde as obras primas da 
antiguidade, como a Vênus de Milo, até a pirâmide de 
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de 
origem chinesa, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos 
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus mu-
seus ou passear pela capital do Sena. Se desejar, poderá 
realizar uma excursão opcional ao Palácio de Versalhes, 
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e mo-
delo para as residências reais em toda Europa. Descobri-
remos em nossa visita guiada, além de seus maravilhosos 
jardins, as salas mais conhecidas do palácio como a famo-
sa Galeria dos Espelhos, a Capela Real, os cômodos priva-
dos, etc. Pela tarde, visita opcional onde, com nosso guia 
local, poderá conhecer o famoso Bairro Latino, centro da 
vida intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio 
de 68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de 
Notre Dame, obra prima da arte gótica francesa, lugar de 
coroação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração 
para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre 
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris 
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio 
pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. 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 fluviais 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 da Espanha, 
cidade cheia de contrastes onde, junto ao nosso guia local, 
conheceremos as Praças de Cibeles, da Espanha e de Ne-
tuno, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros 
de Las Ventas, Calle Alcalá, Passeio del Prado, Passeio da 
Castelhana. Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional à Vila de Toledo, onde realizaremos 
uma visita panorâmica, passeando por suas ruas medie-
vais e conheceremos sua Catedral gótica do século XIII. 
Pela noite, se desejar, poderá assistir opcionalmente a um 
espetáculo flamenco, onde conheceremos as raízes musi-
cais 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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
 · Refeições: 2 

Visita com guia local e/ou excursões 
 · Panorâmica de Madri 
 · Panorâmica de Roma 
 · Panorâmica de Florença 
 · Panorâmica de Paris

Outros lugares comentados por nosso guia 
 · Entrada no barco privado a Veneza 
· Lucerna 
· Zurique 
· Chambord 
· Bordeaux

1

1

3

Florença

Veneza

Roma

ESPANHA

FRANÇA

ITÁLIA

SUIÇA

3

1

1

Madri

Paris

Zurique

Bordeaux

2

Fonte de Cibeles · Madri

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Barceló Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 3* 
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Veneza Albatros / Alexander / Smart Mestre 4* 
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zurique Seehotel Meierhof Hörgen 4* 
 Park inn Airport Periferia 4* 
 Dorint airport Periferia 4*
Paris Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3* 
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Bordeaux Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3* 
 Ibis Bordeaux Le Lac Cidade 3*
Madri T3 Tirol Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4* 
 Tryp Chamberí Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
03 ABR / 30 OUT

TEMP. BAIXA 
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8104 Roma - Madri
Tentação 14 2 1.995 2.460 1.870 2.335
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ST8105  ST8106

MADRI, PARIS E ITÁLIA I MADRI, PARIS E ITÁLIA II

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8105 20 5 2.945 $

ST8106 17 4 2.500 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

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

DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os 
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou perco-
rrer suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI 
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
da Espanha e de Netuno, a Gran Via, a Calle Mayor, exte-
rior da Praça de Touros de Las Ventas, Calle Alcalá, Paseos 
do Prado e da Castelhana, etc. Tarde livre. Como toque 
fimal a este dia, à noite você poderá assistir, opcionalmen-
te, a um show de flamenco 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 Desfiladeiro 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 fluviais 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, terra de acol-
hida de Leonardo da Vinci e onde se encontram os mais 
famosos castelos renascentistas franceses. 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 florestal cer-
cada por 31km de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional 
da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cida-
de 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 dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: conhece-
remos a Praça da Concordia, a Ópera de Garnier, símbolo 
da França de Napoleão III, os famosos Campos Elíseos, o 
Arco do Trinfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os In-
válidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxembur-
go, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, 
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. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos 
espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jard-
ins, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e 
o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela 
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com 
nosso guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida 
intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 
68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de 
Notre Dame, outro símbolo de Paris e obra prima da arte 

gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores 
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias 
como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. Por 
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, 
dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio 
Sena. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus mu-
seus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do 
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se en-
contra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário 
bairro das fimanças La Defense, onde deixaram marca os 
mais importantes arquitetos dos séculos XX e XXI em suas 
imponentes construções, onde destaca o Grande Arco La 
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen 
e que se inaugurou em 1989 para comemorar o bicentená-
rio da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS  MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla-
do ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo 
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lom-
bardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes 
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando 
um delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais 
do fimal do século XIX e começo do século XX, como o 
Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos 
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons-
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen-
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos 
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram 
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de San-
ta Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos 
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Mar-
cos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do con-
hecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar, 
poderá 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 

Castelo de st. Ángelo · Roma

Relógio da ChanCelaRia · PaRis
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Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos 
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Ape-
ninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo 
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa 
cúpula realizada por Brunelleschi , o campanário construí-
do por Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Pa-
raíso 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. Tempo livre para conhe-
cer os famosos mercados florentinos ou se desejar poderá 
realizar uma visita opcional onde poderá conhecer com 
maior comodidade e com as explicações de um guia local 
experto nos tesouros mais importantes da cidade como o 
Davi e as Capelas de Médici, obras primas de Michelange-
lo. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magnificos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e a tumba do 
santo. Continuação a Roma. Realizaremos uma visita pa-
norâmica: a beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça 
de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, Colina do Capitolio, 
etc. Jantar. Se desejar, poderá realizar uma visita opcio-
nal da Roma de Noite: a Praça do Panteão ou a Piazza 
Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana 
de Trevi, a Praça de Espanha, etc. Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inú-
meros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma 
visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina e 
a Basílica de São Pedro. Excursão opcional do interior do 
Coliseu, e a continuação visitaremos o Bairro do Trasté-
vere, símbolo da Roma popular, conhecendo seus rincões 
mais pintorescos. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos 
dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia e os 
magníficos resíduos arqueológicos desta cidade romana, 
parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. 
Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Ná-
poles, capital da região e cujo centro histórico foi declara-
do Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último, 
visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores 
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Gran-
de, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço 
em Capri). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: 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 ITINERARIO ST8106

SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã e saída para Pisa. Continuação até che-
gar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo livre 
para conhecer a Pérola da Costa Azul com o Passeio dos 
Ingleses, a Praça Massena, etc. Excursão opcional ao Prin-
cipado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo 
livre para visitar seu Cassino ou para tomar algo no Café 
de Paris, visitaremos também Mônaco, onde poderemos 
admirar o palácio da Família Grimaldi e as vistas sobre a 
baía desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.

TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Pro-
vence e Languedoc. Continuação a Espanha até chegara 
a Barcelona, sem dúvida, uma das mais belas cidades es-
panholas e um dos principais portos da Europa. Visita da 
Cidade Condal, onde passearemos por algumas de suas 
praças mais conhecidas como a da Catalunha, centro co-
mercial da cidade, suas típicas ruas como as Ramblas, o 
porto, o exterior da Sagrada Família, obra inspiratória e 
sem terminar e um dos símbolos da arte moderna tão re-
presentado nesta cidade, etc. Jantar e acomodação.

*Eventualmente essa visita podera realizar-se na 
quarta-feira

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com 
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pi-
lar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago 
Maior e como testemunha de sua visita, deixaria uma co-
luna de mármore conhecida como “o Pilar”. Continuação 
para a capital da Espanha, Madri. Acomodação.

QUINTA-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.

FIM DO ITINERÁRIO ST8105

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
 · Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário) 
 · Panorâmicas de Madri, Paris e Milão · Cruzeiro pela 
Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma e 
Barcelona

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
 · Bordeaux · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Lago 
de Garda · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza
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1 2

Roma

Florença
Nice

Veneza
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FRANÇA

ITÁLIA

4

1
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Barcelona

Paris

MilãoBordeaux

3 + 1
1

FIM
ITIN. ST8106

COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
ITIN. ST8105

Farol do dragão · Barcelona

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Madri Tryp Chamberí (T) Cidade 3* 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 Leonardo Madri Center (S) Cidade 3*S 
 Ac Cuzco (S) Cidade 4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4* 
 Ibis Bastide (T) Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3* 
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza (S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Novotel (S) Mestre 4* 
 Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Albatros (T) Mestre 4* 
 Alexandre (T) Mestre 4* 
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florença Nil (S) Cidade 4* 
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade 3*
Roma Dei Congresi (S) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Nice Kyriad Centre Port (T) Centro 3* 
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3* 
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade 3* 
 Catalonia Park Putxet (T) Cidade 4* 
 Catalonia Atenas (S) Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8105 Madri - Madri
Tentação 20 5 3.165 3.855 2.945 3.635
Seleção 20 5 3.655 4.690 3.265 4.300
ST8106 Madri - Roma
Tentação 17 4 2.660 3.235 2.500 3.075
Seleção 17 4 3.070 3.935 2.765 3.630
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ST8111  ST8112

MADRI, PARIS E GRANDE TOUR LATINO MADRI, PARIS E BELA ITÁLIA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8111 22 6 3.655 $

ST8112 18 5 2.685 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

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

DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e tras-
lado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os 
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou perco-
rrer suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI 
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
da Espanha e de Netuno, a Gran Via, a Calle Mayor, exte-
rior da Praça de Touros de Las Ventas, Calle Alcalá, Paseos 
do Prado e da Castelhana, etc. Tarde livre. Como toque 
fimal a este dia, à noite você poderá assistir, opcionalmen-
te, a um show de flamenco onde conheceremos as raízes 
musicais da arte espanhola. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus 
museus e se desejar, poderá realizar uma excursão op-
cional à Toledo, cuja riqueza cultural vem marcada pela 
exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as 
civilizações cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos 
um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do 
qual teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico 
e passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemá-
ticas, 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 Desfiladeiro 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 fluviais 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, terra de acol-
hida de Leonardo da Vinci e onde se encontram os mais 
famosos castelos renascentistas franceses. 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. 
Chegada a Paris. Tour opcional da Paris Iluminada, onde 
poderemos descobrir uma cidade considerada como mui-
tos como a mais bela do mundo. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos: a Praça da Concordia, uma 
das mais bonitas do mundo, a Ópera de Garnier, símbolo 
da França de Napoleão III, os Campos Elíseos, o Arco do 
Trinfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a 
Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tar-
de livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. Pela noite, 
oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais sim-
bólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional ao Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Pela tarde, em uma nova visita 
opcional, poderá conhecer, com nosso guia local, o famo-
so Bairro Latino, e o interior da Catedral de Notre Dame. 
Por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de 
vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche 
pelo rio Sena. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus mu-
seus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do 
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se en-
contra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário 
bairro das finanças La Defense, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS  MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla-
do ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo 
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lom-
bardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes 
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando 
um delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais 
do fimal do século XIX e começo do século XX, como o 
Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos 
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons-
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen-
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas 
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre ou-
tras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-

toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndo-
la 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 Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e 
acomodação na Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica 
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, 
maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além 
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os 
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região 
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a 
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para 
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Flo-
rença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje 
em dia um dos principais centros artísticos do mundo. 
(Jantar Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula realizada por 
Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para 
realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, 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, etc. (Almoço Opção TI). Resto do 
dia livre para conhecer os famosos mercados florentinos 
ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Mu-
seus Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici, obras pri-
mas de Michelangelo. Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa-
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange-
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da ma nhã. Dia livre. Se voçe desejar, poderá fazer 
uma excursão (Opção Tudo Incluído) onde nos dirigire-
mos à região de Campania, visitando Pompéia e os mag-
níficos resíduos arqueológicos desta cidade romana, pa-
rada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. 
Breve panorâmica de Nápoles, capital da Região, e cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO e navegaremos para a I lha de Capri, ponto 
de encontro da alta sociedade, como Marina Grande, as 

Galeria Vittorio emanuele ii · milão
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falésias, as grutas, etc. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre. Visita (Opção Tudo Incluído) dos 
Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, 
a Capela Sistina, lugar onde se realiza em conclave para 
a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Tarde livre para continuar co nhecendo passeando pela 
cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e a Roma 
Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as praças 
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cida-
de, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo Incluído) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: 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 ST8112

TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini, 
compositor de Madame Butterfly. Tempo livre para con-
hecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu 
esplendor original desde a Idade Média, com suas mural-
has, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc. 
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nos-
so passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da 
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO 
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Mas-
sena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o ex-
terior do Hotel Negresco, a Catedral russa de São Nicolas, 
e claro, seu belíssimo centro histórico com o mercado e a 
Catedral de Santa Reparata, etc. A continuação, realizare-
mos um passeio inesquecível por uma das famosíssimas 
estradas panorâmicas costeiras, que passam pela Costa 
Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto das suas 
paisagens, povoados e elegantes vilas. Pararemos em 
Eze, ponto de encontro da alta sociedade internacional. 
Visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes Frago-
nard. Nosso seguinte destino será Mônaco, onde veremos 
Montecarlo, com tempo livre para visitar o famoso Café 
de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde 
poderemos admirar o exterior do palácio família Grimaldi, 
com fantásticas vistas panorâmicas sobre a baía e o porto 
esportivo a Condamina. Retorno ao hotel. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra 
de acolhida de artistas, filósofos e pensadores livres. Pa-
raremos na cidade mais conhecida: Avignon, residência 
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo 
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado, 

que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos 
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte 
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música; 
as muralhas e um conjunto monumental excepcional de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Conti-
nuação através da belíssima região francesa do Langedoc 
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em terri-
tório espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais 
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma 
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panoramica da Cidade Condal, 
onde conheceremos algumas das suas pracas mais con-
sagradas como a Catalunha, centro comercial da cidade, 
suas tipicas ruas como a Ramblas. Conheceremos Mon-
tjuic, muito famoso por ser um marco durante a celebra-
cao dos Jogos Olimpicos de 1992, o porto, o exterior da 
Sagrada Familia, etc. Tarde livre ou se desejar, podera 
conhecer, opcionalmente, um dos lugares mais bonitos e 
emblematicos da Comunidade Autonoma da Catalunha: 
O Parque Natural de Montserrat, um lugar magico, onde 
se encontra o belissimo santuario dedicado a Virgem de 
Montserrat, conhecida popularmente como “A Morene-
ta”. Um lugar tradicional de peregrinacao desde o seculo 
XIII, situado em um entorno tao bonito que devido seu 
aspecto afilado e unico de suas rochas, parecem que fo-
ram esculpidos. Apos esta visita opcional, retornaremos 
a Barcelona para continuar desfrutando desta belissima 
cidade. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA
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 ST8111

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
 · Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário) 
 · Panorâmicas de Madri, Paris e Milão · Cruzeiro pela 
Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma, Nice 
e Barcelona

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
 · Bordeaux · Castillo de Chambord · Valle del Loira · 
Lago de Garda · Padua · Assis · Pisa · Lucca · Mônaco e 
Montecarlo · Avignón

Palácio Real e JaRdins de sabatini · MadRi

ST8111  ST8112

MADRI, PARIS E GRANDE TOUR LATINO MADRI, PARIS E BELA ITÁLIA

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO IN-
CLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário 
as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o 
programa oferece um total 13 refeições (ST8111) e 12 re-
feições (ST8112) as seguintes visitas:

* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia 

Por um suplemento sobre o preço de: 460 $.
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Roma
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FIM

ITIN. ST8112
FIM

ITIN. ST8111

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Madri Tryp Chamberí (T) Cidade 3* 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 Leonardo Madri Center (S) Cidade 3*S 
 Ac Cuzco (S) Cidade 4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4* 
 Ibis Bastide (T) Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3* 
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milão Hilton Garden Inn (S) Cidade 4* 
 Ramada Plaza (S) Cidade 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Cidade 3*
Veneza Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Crystal (S) Preganziol 4* 
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
Florença Novotel (S) Osmannoro 4* 
 The Gate (S) S. Fiorentino 4* 
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3* 
 First (T) Calenzano 4*
Roma Caravell (S) / Warmthotel (S) Cidade 4* 
 Occidental Aran Park (T) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Nice 4* 
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4* 
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 05 MAI / 08 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8111 Madri - Barcelona
Tentação 22 6 3.655 4.425
Seleção 22 6 4.090 5.240

TEMP. ALTA 
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8112 Madri - Roma
Tentação 18 5 2.890 3.505 2.685 3.300
Seleção 18 5 3.325 4.245 2.965 3.885
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ST8114  ST8115

EUROPA CLÁSSICA E MADRI EUROPA CLÁSSICA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8114 18 4 2.425 $

ST8115 13 3 1.695 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para 
um primeiro contato com a elegante capital francesa. Se 
você desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris 
Iluminada, onde poderemos confirmar o porquê está 
considerada por muitos pela cidade mais bela do mundo. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: a Praça 
da Concordia, uma das mais bonitas do mundo, a Ópera 
de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os Campos 
Elíseos, o Arco do Trinfo, Bairro de St-Germain, os Bule-
vares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de 
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu 
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos 
maiores museus do mundo, junto com o Hermitage em 
São Petersburgo, o Metropolitan em Nova Iorque ou o 
Prado em Madri, e onde se encontra uma maravilhosa co-
leção artística, que vai desde as obras primas da antigui-
dade, 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. Pela noite, oportunidade de 
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o 
cabaré Le Lido. Acomodação. 

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, 
que mesmo que foi começado por Luis XIII, quem quis 
criar um palácio jamais visto foi Luis XIV, que embele-
zou e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, 
entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida a 
sala mais impressionante e que serviu, por exemplo, para 
a assinatura do Tratado de Versalhes. Destacam, assim 
mesmo, a Capela Real, os salões da Paz e da Guerra. Foi 
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o mo-
delo para as residências reais em toda Europa. Pela tarde, 
em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com nosso 
guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida intelec-
tual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. A 
continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre 
Dame, obra prima da arte gótica francesa, lugar de co-
roação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração 

para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre 
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris 
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio 
pelo Bateaux 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 
França. 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 para 
Frankfurt, capital fimanceira da Alemanha, que durante 
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde con-
heceremos Rothenburg-ob-der-Tauber. Tempo livre para 
conhecer um dos conjuntos artísticos medievais melhor 
conservado de toda Alemanha, que convida ao passeio 
por suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de 
madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido 
a sua aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias 
produções de filmes de desenhos animados de Pinóquio 
de Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal 
para os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo 
nessa cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olím-
picos de Inverno. Assistência opcional a um típico espetá-
culo tirolês. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá 
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theres-
sian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro, 
a Pintura Circular. para Pádua para conhecer a Basílica de 
Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, ma-

ravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além 
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os 
vestígios do santo. Continuação ao hotel. Jantar e acomo-
dação na região do Vêneto.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos 
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram 
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de San-
ta Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos 
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Mar-
cos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do con-
hecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar, 
poderá 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 belos 
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Ape-
ninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo 
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa 
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de mode-
lo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no 
Vaticano, 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. Tempo livre para conhecer os famosos mer-
cados florentinos ou se desejar poderá realizar uma visita 
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e 
com as explicações de um guia local experto nos tesouros 
mais importantes da cidade como o Davi e as Capelas de 
Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magnificos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e a tumba do 
santo. Continuação a Roma. Realizaremos uma visita pa-
norâmica: a beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça 
de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, Colina do Capitolio, 
etc. Jantar. Se desejar, poderá realizar uma visita opcio-
nal da Roma de Noite: a Praça do Panteão ou a Piazza 
Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana 
de Trevi, a Praça de Espanha, etc. Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inú-
meros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma 
visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina e 
a Basílica de São Pedro. Excursão opcional do interior do 
Coliseu, e a continuação visitaremos o Bairro do Trasté-
vere, símbolo da Roma popular, conhecendo seus rincões 
mais pintorescos. Acomodação.

Panorâmica da cidade · Florença

Praça de esPanha · Madri
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de 
Campania, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, rea-
lizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da 
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha 
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de en-
contro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, 
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri). 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: 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 ST8115

SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Tos-
cana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela 
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo 
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo 
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com 
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade 
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Prin-
cipado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo 
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar 
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde 
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas 
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso 
a Nice e acomodação.

TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Proven-
ce e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em 
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalun-
ha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais 
belas cidades espanholas e um dos principais portos da 
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por 
algumas de suas praças mais conhecidas como a da 
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas 
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família, 
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da 
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar 
e acomodação.

*Eventualmente essa visita podera realizar-se na 
quarta-feira

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com 
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a San-
tiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria 
uma coluna de mármore conhecida popularmente como 

“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital do Reino da Espan-
ha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos, junto 
ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, de Espanha e 
de Netuno, a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça 
de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio del Prado, o 
Passeio de la Castellana, etc. Tarde livre para explorar as 
numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em 
algumas das inúmeras “terrazas” espalhadas pela cidade, 
desfrutando da animação das ruas de Madri. Como toque 
fimal a este dia, à noite você poderá assistir, opcionalmen-
te, a um show de flamenco onde conheceremos as raízes 
musicais da arte espanhola. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus 
museus ou, se desejar, poderá realizar uma excursão op-
cional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm marcada pela 
exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as ci-
vilizações cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos um 
passeio em ônibus 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 obras primas a arte espanhola. Acomodação.

SÁBADO: 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.

FIM DO ITINERÁRIO ST8114

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário) 
· Panorâmicas de Paris 
· Crucero por el Rhin 
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza 
· Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona e Madri

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Région de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin 
· Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · 
Padua · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

Vista da cidade · RothenbuRg

ST8114  ST8115

EUROPA CLÁSSICA E MADRI EUROPA CLÁSSICA

ESPANHA

1

2

Roma

Madri

Florença

VenezaITÁLIA

ÁUSTRIA

ALEMANHA

FRANÇA

3
1

1

Paris
Frankfurt

Innsbruck

3

3
Barcelona

Nice

1

1

FIM
ITIN. ST8114

FIM
ITIN. ST8115

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4* 
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4* 
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Cidade 4* 
 Leonardo C South (S) Cidade 4* 
 Novotel Cidade 4*  
 Mercure Residenz (T) Cidade 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Cidade 4* 
 Dollinger (S) Cidade 3* S 
 Grauer Bär (S) Centro 4* 
 Alphotel (S) Cidade 4*
Veneza Novotel (S) Mestre 4* 
 Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Albatros (T) Mestre 4* 
 Alexandre (T) Mestre 4* 
 Smart Hotel Mestre 4*
Florença Nil (S) Cidade 4* 
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade 3*
Roma Dei Congresi (S) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Nice Kyriad Centre Port (T) Centro 3* 
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3* 
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade 3* 
 Catalonia Park Putxet (T) Cidade 4* 
 Catalonia Atenas (S) Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8114 Paris - Madri
Tentação 18 4 2.660 3.275 2.425 3.040
Seleção 18 4 2.935 3.855 2.590 3.510
ST8115 Paris - Roma
Tentação 13 3 1.830 2.250 1.695 2.115
Seleção 13 3 2.080 2.715 1.840 2.475
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ST8116  ST8118

FANTASÍA EUROPEIA ALPES E ITÁLIA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8116 20 4 3.045 $

ST8118 10 3 1.260 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8116

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um 
primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você 
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Ilumina-
da, onde poderemos confirmar o porquê está considerada 
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conhecere-
mos alguns dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité, 
o lugar onde nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação 
noturna dos Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fasci-
nante iluminação, as ruas onde se encontram os grandes 
da moda, o Rio Sena, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia, 
a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Trinfo, 
Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte 
do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre 
ou visita opcional ao Museu do Louvre. Pela noite, oportu-
nidade de conhecer um dos espetáculos mais simbólicos 
de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação. 

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, 
que mesmo que foi começado por Luis XIII, quem quis 
criar um palácio jamais visto foi Luis XIV, que embelezou 
e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre 
outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida a sala 
mais impressionante e que serviu, por exemplo, para a as-
sinatura do Tratado de Versalhes. Pela tarde, em uma nova 
visita opcional, poderá conhecer, com nosso guia local, o 
famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense 
e cenário da Revolução de Maio de 68. A continuação, visi-
taremos o interior da Catedral de Notre Dame, obra prima 
da arte gótica francesa, lugar de coroação dos reis e impe-
radores e que serviu de inspiração para grandes obras lite-
rárias como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. 
Por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de 
vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux 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 
França. 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 para 
Frankfurt, capital fimanceira da Alemanha, que durante 
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8118

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

DOMINGO-FEIRA: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a capital fimanceira da Alemanha, sede do 
Banco Central da U.E., que durante dois séculos foi o lugar 
de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde con-
heceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg-
ob-der-Tauber. Tempo livre para conhecer um dos con-
juntos artísticos medievais melhor conservado de toda 
Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio 
por suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de 
madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido 
a sua aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias 
produções de filmes de desenhos animados de Pinóquio 
de Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal 
para os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo 
nessa cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olím-
picos de Inverno. Assistência opcional a um típico espetá-
culo tirolês. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou visita panorâmica opcio-
nal: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o 
Telhadinho de Ouro, a Pintura Circular. para Pádua para 
conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre os 
séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, 
cujo interior, além das suas excelentes obras escultóricas, 
se encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel. 
Jantar e acomodação na região do Vêneto.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos 
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram 
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de San-
ta Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos 
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Mar-
cos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do con-
hecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar, 
poderá 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 belos 
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos 
Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o 
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua ma-
ravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu 
de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São 
Pedro no Vaticano, 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,, 
etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados flo-
rentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional 
onde poderá conhecer com maior comodidade e com as 
explicações de um guia local experto nos tesouros mais 
importantes da cidade como o Davi e as Capelas de Médi-
ci, obras primas de Michelangelo. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magnificos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e a tumba do 
santo. Continuação a Roma. Realizaremos uma visita pa-
norâmica: a beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça 
de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, Colina do Capitolio, 
etc. Jantar. Se desejar, poderá realizar uma visita opcio-
nal da Roma de Noite: a Praça do Panteão ou a Piazza 
Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana 
de Trevi, a Praça de Espanha, etc. Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inú-
meros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma 
visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina e 
a Basílica de São Pedro. Excursão opcional do interior do 
Coliseu, e a continuação visitaremos o Bairro do Trasté-
vere, símbolo da Roma popular, conhecendo seus rincões 
mais pintorescos. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos 
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e os 
resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no 
tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em segui-
da, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha de Capri, an-
tigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta 
sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
(Essa excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: 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 ST8118

Panorâmica no amanhecer · innsbruck
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SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo 
essa maravilhosa cidade das famosas sete colinas histó-
ricas que é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e 
lindos chafarizes em suas encantadoras praças e onde 
se encontra alguns dos monumentos mais famosos do 
mundo. Aproveite para visitar as inúmeras igrejas da 
cidade, autênticas obras de arte ou para mergulhar na 
vida cotidiana conhecendo seus pitorescos bairros, como 
o típico Trastevere. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini, 
compositor de Madame Butterfly. Tempo livre para con-
hecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu 
esplendor original desde a Idade Média, com suas mural-
has, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc. 
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nos-
so passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da 
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO 
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice: a Praça Mas-
sena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o 
exterior do Hotel Negresco monumento artístico construí-
do em 1912 e por onde passaram muitos nobres e reis de 
toda Europa, a Catedral russa de São Nicolas construção 
inspirada na Catedral de São Basílio da Praça Vermelha 
de Moscou e claro, seu belíssimo centro histórico com 
o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. A con-
tinuação, realizaremos um passeio inesquecível por uma 
das famosíssimas estradas panorâmicas costeiras, que 
passam pela Costa Azul e que nos permitirá desfrutar do 
encanto das suas paisagens, povoados e elegantes vilas. 
Pararemos em Eze, ponto de encontro da alta socieda-
de internacional, dos reis e cenário de numerosos filmes, 
como por exemplo o famoso “Ladrão de Casaca”, do Al-
fred Hitchcock, que supôs a chegada da Grace Kelly ao 
Principado de Mônaco. Visitaremos a famosíssima fábrica 
de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mô-
naco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para vi-
sitar o famoso Café de Paris e o Cassino, obra prima do es-
tilo Napoleão III, construído pelo famoso arquiteto francês 
Charles Garnier, que também realizou a Ópera de Paris. 
Também visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o 
exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas 
panorâmicas sobre a baía e o porto esportivo a Condami-
na. Retorno ao hotel. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra 
de acolhida de artistas, filósofos e pensadores livres. Pa-
raremos na cidade mais conhecida: Avignon, residência 
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo 
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado, 
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos 
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte 
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música; 

as muralhas e um conjunto monumental excepcional de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Conti-
nuação através da belíssima região francesa do Langedoc 
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em terri-
tório espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais 
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma 
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panoramica da Cidade Condal, 
conhecendo algumas das suas pracas mais consagradas 
como a Catalunha, centro comercial da cidade, suas tipi-
cas ruas como a Ramblas. Conheceremos Montjuic, muito 
famoso por ser um marco durante a celebracao dos Jogos 
Olimpicos de 1992, o porto, o exterior da Sagrada Familia, 
etc. Tarde livre ou se desejar, podera conhecer, opcional-
mente, um dos lugares mais bonitos e emblematicos da 
Comunidade Autonoma da Catalunha: O Parque Natural 
de Montserrat, um lugar magico, onde se encontra o be-
lissimo santuario dedicado a Virgem de Montserrat, con-
hecida popularmente como “A Moreneta”. Um lugar tradi-
cional de peregrinacao desde o seculo XIII, situado em um 
entorno tao bonito que devido seu aspecto afilado e unico 
de suas rochas, parecem que foram esculpidos. Apos esta 
visita opcional, retornaremos a Barcelona para continuar 
desfrutando desta belissima cidade. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na 
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cos-
mopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou 
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.

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

DOMINGO: MADRI 
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos a visita pa-
norâmica da capital do Reino da Espanha, cidade cheia 
de contrastes onde, juntamente com nosso guia local, 
conheceremos as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a 
Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de Las 
Ventas, a Calle Alcalá, Passeio do Prado e da Castellana. 
Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional para Toledo, onde realizaremos uma completa 
visita panorâmica, passeando por suas ruas medievais 
e conheceremos sua catedral gótica do século XIII. Pela 
noite, poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de 
Flamenco, para conhecer as raízes musicais da arte espan-
hola. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: MADRI 
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 ST8116

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
 · Refeições: Segundo itinerário 

Visita com guia local e/ou excursões (segundo itinerário) 
 · Panorâmica de Paris · Crucero por el Rhin · Cruzeiro 
pela Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma, 
Nice, Barcelona e Madri

Outros lugares comentados por nosso guia (segundo 
itinerário) 
 · Région de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin 
· Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · 
Padua · Assis · Lucca · Mônaco e Montecarlo · Avignón

Basílica de são Martín · lucca

ST8116  ST8118

FANTASÍA EUROPEIA ALPES E ITÁLIA

ESPANHA
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HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4* 
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4* 
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Cidade 4* 
 Leonardo C South (S) Cidade 4* 
 Novotel / Mercure Residenz (T) Cidade 4*
Innsbruck Alpinpark (T) / Alphotel (S) Cidade 4* 
 Dollinger (S) Cidade 3* S 
 Grauer Bär (S) Centro 4*
Veneza Novotel (S) Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4* 
 Smart Hotel Mestre 4*
Florença Nil (S) Cidade 4* 
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade 3*
Roma Dei Congresi (S) Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo (T) Cidade 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Nice 4* 
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4* 
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madri Leonardo H. Madri City Center (S) Centro 3*S 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 T3 Tirol (T) / Tryp Chamberí (T) Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 09 MAI / 12 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8116 Paris - Madri
Tentação 20 4 3.045 3.735
Seleção 20 4 3.310 4.345

TEMP. ALTA 
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8118 Frankfurt - Roma
Tentação 10 3 1.400 1.705 1.260 1.565
Seleção 10 3 1.515 1.980 1.360 1.825
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ST8119

GRANDE ITÁLIA E COSTA AZUL

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8119 17 13 3.270 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre. Jantar. 
Se você desejar, poderá realizar uma visita (Opção TI) da 
Roma de Noite, onde passearemos por alguns dos lugares 
mais característicos desta cidade, con suas praças mais 
emblemáticas e seus chafarizes mais representativos, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a 
Praça de Espanha, a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça de Veneza, 
a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (ex-
terior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia 
livre. Poderá realizar uma visita (Opção TI) dos Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura univer-
sal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a Pietá”. 
Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela 
cidade, ou se desejar, poderá aproveitar para realizar uma 
interessantíssima excursão opcional onde poderá conhe-
cer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a 
Basílica de Santa Maria Maior. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos 
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade ro-
mana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo 
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão 
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, de origem etrusco e 
pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer as Ba-
sílicas com seus frescos realizados em parte por Giotto e 
Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção TI) e con-
tinuação a Siena, que teve o mais fluorescente banco do 
século XIII. Tempo livre para conhecer seu centro histórico 
medieval. Continuação a Florença. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de 
Santa Maria del Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria, 
etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional 
dos Museus Florentinos, onde se encontram alguns dos 
tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as Capelas de 
Médici, obras primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI) 
e acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos 
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e 
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica 
italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto. 

DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Ve-
neza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do ar-
quipélago: Santo André, o Lido ou Murano, entre outras, 
para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, cons-
truída entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional onde, além de um romântico 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 Escondida”, 

conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Aco-
modação na Região do Vêneto. 

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa 
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito 
famoso por suas águas termais, desde a época romana 
e onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas 
de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído 
em uma posição estratégica e é ligada ao continente por 
uma língua de terra. Continuação para Milão, capital da 
Lombarda e principal centro econômico e da moda da 
Itália. Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o 
Duomo, a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o 
Castelo Sforzesco, etc. (Jantar Opção TI) e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - TURIM - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Turim, importante centro cul-
tural e de negócios do norte da Itália, capital da região de 
Piamonte e importantíssima para o mundo cristão, já que 
acolhe o “Sudário Santo”, com o que, segundo a tradição, 
cobriu o corpo de Cristo após sua crucificação e morte. 

Panorâmica da cidade · Siena

Praça dos Milagres · Pisa
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Realizaremos uma visita panorâmica onde desfrutaremos 
de uma riqueza urbanística da cidade onde há excelentes 
exemplos de arquitetura barroca, rococó, neoclássica e 
Art Nouveau: a Piazza Castello, o Palácio Real, o Palácio 
da Madona, a Igreja de São Lourenço, o Parque do Va-
lentino, a Catedral, etc. e tempo livre para aproveitar para 
experimentar o chocolate “Gianduiotto”, típico da cidade . 
Continuação à Costa Azul. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Hoje vamos visitar alguns dos lugares 
mais importantes da Costa Azul. Faremos uma vista pa-
norâmica de Nice, a capital da Costa Azul, percorrendo 
seus locais mais emblemáticos: a Plaza Massena, Jardim 
do Alberto I, a Avenida dos Ingleses, símbolo da cidade, 
onde além de suas decorações florais e praias , você pode 
admirar todos os antigos palácios convertidos em hotéis, 
apartamentos, o exterior do Hotel Negresco, monumento 
artístico construído em 1912, e que tem hospedado muitos 
nobres e reis da Europa, a catedral russa de São Nicolau, 
construção inspirada na Catedral de São Basílio da praça 
vermelho de Moscou e, claro, seu centro histórico com o 
mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida, 
vamos fazer um passeio inesquecível por uma das muito 
famosas estradas costeiras (Corniches), que correm ao 
longo da Costa Azul e nos permitirá apreciar o encanto 
das suas paisagens, cidades e vilas elegantes. Pararemos 
em Eze, uma das cidades medievais mais bem preserva-
das do sul da França e um lugar de encontro para os inter-
nacionais da alta sociedade, reis e cenário de inúmeros fil-
mes, como o famoso “Catch a Thief”, de Alfred Hitchcock, 
que envolveu a chegada de Grace Kelly a Mônaco. Além 
de apreciar suas belas ruas e o encanto de seu ambien-
te natural, e já que Eze é uma das capitais mundiais do 
perfume, visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes 
Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de 
Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, uma obra prima 
do estilo Napoleão III, construída pelo arquiteto francês 
Charles Garnier, que também fez a Ópera de Paris. Tam-
bém visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exte-
rior do palácio da família Grimaldi, com fantásticas vistas 
panorâmicas sobre a baía e a marina da Condamine. Re-
torno ao hotel. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NICE - RAPALLO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. À hora indicada, saída para a costa Ligú-
ria, um dos locais mais bonitos do Mediterrâneo. Chegare-
mos em Rapallo e ali embarcaremos até Portofino *, cida-
de elegante, com tradição marítima e ponto de encontro 
do jet set internacional. Tempo livre para apreciar a beleza 
do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear 
pelas ruas onde há numerosas oficinas de artesanato, 
entre os quais se destaca as rendas. Também, degustar 
a excelente cozinha da Ligúria e continuação para Lago 
Maggiore. Jantar e acomodação. 

* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os 
trajetos em barco se realizarão via terrestre.

SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore, 
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a 
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha 
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a 
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar 
e acomodação.

SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, segui-
remos para a cidade suíça de Lugano,. Teremos tempo li-
vre no centro histórico da cidade e em seguida subiremos 
de funicular ao Monte Salvatore, onde almoçaremos, além 
de apreciar as excelentes vistas do lago e do maravilhoso 
entorno. Continuação para Locarno, que graças à sua si-
tuação geográfica excepcional às margens do Lago Mag-
giore, e ao peculiar microclima subtropical desta zona, se 
converteu em um destino turístico, onde se pode praticar 
esportes ao ar livre, admirar edifícios cheios de história 
e desfrutar de um ambiente animado. Tempo livre para 
passear por esta cidade, ponto de encontro de figuras de 
renome internacional e onde poderá passear pelo passeio 
da fama, que figuras como Santana, Sting ou Juanes pos-
suem sua própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago 
Maggiore. Jantar e acomodação.

DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO 
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realiza-
remos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À 
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago 
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se 
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao 
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como. 
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para 
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago 
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de 
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um am-
biente de outros tempos e pode gozar de uma magnífica 
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”. 
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero, 
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao 
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. De-
pois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa 
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma senti-
remos que chegamos a um lugar excepcional, admirando 
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalo-
nadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e 
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso 
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem 
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
 · Refeições: 13

Visita com guia local e/ou excursões  
 · Panorâmicas de Roma e Florença · Passeio panorâmico 
pela Lagoa Venezana · Panorâmicas de Milão, Turim, Nice 
e Como · Ilhas Borromeas com entradas · Lago de Orta · 
Ilha de San Giulio

Outros lugares comentados por nosso guia  
 · Assis · Pisa · Padua · Siena · Sirmione · Mónaco e 
Montecarlo · Eze · Rapallo · Portofino · Varenna · Monte 
Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio

Ilha de San GIulIo · laGo de orta

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário poderá ser realizado com Opção Tudo Incluí-
do. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as in-
dicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 
19 refeições em total e as seguintes visitas:

* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia

Por um suplemento sobre o preço de: 450 $.
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HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Fleming Hotel Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4*
Florença Ibis Firenze nord Osmannoro 3* 
 First Calenzano 4*
Veneza B&B Padova / Tulip Inn Padova 4* 
 Smart Mestre 4*
Milão B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3* 
 Ibis Milano Centro Centro 3* 
 Ramada Plaza Cidade 4* 
 Hilton Garden inn Cidade 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Nice 4* 
 Hipark Nice 4* 
 Eden and Spa Htl Cannes 4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4* 
 Dino / Simplon Báveno 4*
Lago di Como Nh Pontevechio Lecco 4*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 06 MAI / 16 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8119 Roma - Milão
Tentação 17 13 3.270 3.845
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ST8123

ITÁLIA MONUMENTAL E PARIS

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8123 13 5 1.820 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre. Jantar. 
Visita (Opção TI) da Roma de Noite, onde passearemos 
por alguns dos lugares mais característicos desta cidade, 
con suas praças e seus chafarizes mais representativos, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a 
Praça de Espanha, a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica da capital italiana: 
conheceremos a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, 
os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Cons-
tantino, etc. Almoço. Resto do dia livre. Poderá realizar 
uma visita (Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina (obra prima da pintura universal) e a Basílica de 
São Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para 
continuar conhecendo passeando pela cidade, ou se dese-
jar, poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima 
excursão opcional onde poderá conhecer o interior do 
Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa 
Maria Maior. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos 
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade ro-
mana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo 
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão 
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrus-
co e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer 
as Basílicas com seus frescos realizados em parte por 
Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção 
TI) e continuação a Siena. Tempo livre para conhecer seu 
centro histórico medieval. Continuação a Florença. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de 
Santa Maria del Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria, 
etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional 
dos Museus Florentinos, onde se encontram alguns dos 
tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as Capelas de 
Médici, obras primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI) 
e acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos 
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e 
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica 
italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto. 

DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Ve-
neza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do ar-

quipélago: Santo André, o Lido ou Murano, entre outras, 
para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-
toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de 
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto 
do dia livre para passear por esta cidade única, cons-
truída entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional onde, além de um romântico 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 Escondida”, 

Ponte da CaPela · luCerna

O CastelO NOvO · NápOles
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conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Aco-
modação na Região do Vêneto. 

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a cha-
mada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas 
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação 
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Italia-
na, conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo 
a belos povoados como Bellinzona ou Lugano, para en-
trarmos posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lu-

cerna, uma das cidades mais bonitas da Europa Central. 
Tempo livre para conhecer seu centro histórico, onde 
destaca a Ponte da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas 
praças medievais com edifícios enfeitados com pintu-
ras. Continuação a Zurique, na desembocadura do rio 
Limmat no lado de Zurique, que com seus 360.000 ha-
bitantes é o centro mais populoso da Suíça. Tempo livre 
na cidade em que hoje é o centro fimanceiro e econômi-
co da Confederação Helvética e onde se encontram os 
maiores bancos do país. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fron-
teira, atravessaremos as regiões do franco condado de 
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela 
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Ilumi-
nada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos 
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos 
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de 
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital francesa: as Praças 
da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do 
Triunfo, o Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. 
Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, onde conheceremos uma das melhores coleções 
artísticas do mundo, que vão desde as obras primas da 
antiguidade, como a Vênus de Milo, até a pirâmide de 
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de 
origem chinesa, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos 
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional ao Palácio de Versalhes, símbolo da 
monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as 
residências reais em toda Europa. Descobriremos em nos-
sa visita guiada, além de seus maravilhosos jardins, as sa-
las mais conhecidas do palácio como a famosa Galeria dos 
Espelhos, a Capela Real, os cômodos privados, etc. Pela 
tarde, visita opcional onde, com nosso guia local, poderá 
conhecer o famoso Bairro Latino, centro da vida intelec-
tual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. A 
continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre 
Dame, obra prima da arte gótica francesa, lugar de co-
roação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração 
para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre 
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris 
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio 
pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação. 

SEXTA-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.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
 · Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
 · Refeições: 5

Visita com guia local e/ou excursões  
 · Panorâmicas de Roma e Florença · Passeio panorámico 
por la Lagoa Venezana · Panorâmica de Paris

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Assis · Siena · Pisa · Padua · Lucerna · Zurique

InterIor do Palazzo VecchIo · Florença

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário poderá ser realizado com Opção Tudo Incluí-
do. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as in-
dicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 
10 refeições em total e as seguintes visitas:

* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia

Por um suplemento sobre o preço de: 450 $.

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

ITÁLIA

SUÍÇA
FRANÇA

2

2

1

3

3

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8123: 27 Mai; 17 Jun; 8 Jul; 5 Ago; 9 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Fleming Hotel Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4*
Florença Ibis Firenze nord Osmannoro 3* 
 First Calenzano 4*
Veneza B&B Padova / Tulip Inn Padova 4* 
 Smart Mestre 4*
Zurique Seehotel Meierhof Hörgen 4* 
 Park inn Airport Periferia 4* 
 Dorint airport Periferia 4*
Paris Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3* 
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8123 Roma - Paris
Tentação 13 5 1.965 2.385 1.820 2.240
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roporto para ir, em avião, a Paris. Chegada e traslado ao 
hotel. Tempo livre para um primeiro contato com a capi-
tal francesa. Pela noite, tour opcional da Paris Iluminada, 
onde poderemos confirmar o porquê está considerada 
como a cidade mais bela do mundo. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos da capital francesa: as Praças da Concórdia 
e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, os jard-
ins de Luxemburgo, o Bairro de St-Germain, os grandes 
Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional ao Museu do 
Louvre. Pela noite, assistência opcional ao cabaré Le Lido. 
Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional ao Palácio 
de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu es-
plendor e modelo para as residências reais de toda Europa. 
Pela tarde, em uma nova visita opcional, conheceremos, 
com nosso guia local, o famoso Bairro Latino, o interior da 
Catedral de Notre Dame e, por último, poderá conhecer 
Paris de outro ponto de vista, dando um relaxante passeio 
em Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.

SEXTA-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.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8001 8 1 1.175 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: ROMA
Chegada em Roma e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para começar a conhecer a cidade. Jantar e acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL: POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos 
dirigiremos a Campania, visitando Pompéia e seus ves-
tígios arqueológicos. Pequena panorâmica de Nápoles e 
navegaremos para a Ilha de Capri, com Marina Grande, as 
falésias, as grutas, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional dos Museus Va-
ticanos, a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina. Tarde 
livre para continuar passeando pela cidade ou visita op-
cional do Coliseu, e da conhecida como “Roma Barroca”. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA  PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-

O COliseu · ROma

ST8001  
ROMA E PARIS I 

3

3

Roma

Paris

FRANÇA

ITÁLIA

Grand Palais · Paris

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 1

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Paris

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Paris Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3* 
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8001 Roma - Paris
Tentação 8 1 1.265 1.495 1.175 1.405
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QUINTA-FEIRA: ROMA  PARIS 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto para ir, em avião, a Paris. Chegada e traslado 
ao hotel. Tempo livre. Pela noite, tour opcional da Paris 
Iluminada. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos da capital francesa: as Praças da Concórdia 
e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, os jard-
ins de Luxemburgo, o Bairro de St-Germain, os grandes 
Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional ao Museu do 
Louvre. Pela noite, assistência opcional ao cabaré Le Lido. 
Acomodação. 

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional ao Palácio de Versalhes, símbolo 
da monarquia francesa e modelo para as residências reais 
de toda Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional, 
conheceremos, com nosso guia local, o Bairro Latino, o 
interior da Catedral de Notre Dame e, por último, pode-
rá conhecer Paris dando um passeio em Bateau-Mouche 
pelo Sena. Acomodação.

DOMINGO: 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.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8002 8 2 1.185 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada em Roma e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Jantar. Visita opcional da Roma de Noite. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica dos monumentos 
mais característicos: a Praça Veneza, o Monte Capitolino, 
os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco do Cons-
tantino, etc. Almoço. Resto do dia livre. Visita opcional dos 
Museus Vaticanos, Capela Sistina e Basílica de São Pedro. 
Pela tarde, visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu, 
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria 
Maior. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL: POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos diri-
giremos a Campania, visitando Pompéia e seus impressio-
nantes vestígios arqueológicos. Pequena panorâmica de 
Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, com Marina 
Grande, as falésias, as grutas, etc. Acomodação.

Prefeitura · Paris

ST8002  
ROMA E PARIS II 

3

3

Roma

Paris

FRANÇA

ITÁLIA

São Pedro e rio Tiber · roma

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Roma e Paris

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Roma Fleming Hotel Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8002 Roma - Paris
Tentação 8 2 1.285 1.515 1.185 1.415


