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A ROTA DOS DOLOMITAS E VENEZA

tempo livre nesta cidade nas proximidades das montan-
has dos Três Cumas.Brunico, capital histórica, cultural e 
econômica do Vale da Pusteria. Tempo livre para conhecer 
o seu centro histórico e a continuação realizaremos um 
percurso través do Vale de Badia, uma terra com carac-
terísticas muito peculiares e onde se falam três línguas, o 
italiano, o alemão e o ladino.s Retorno ao hotel. Jantar e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: CORTINA D’AMPEZZO - SOTTOGUDA - LAGO FEDAIA 
PASO DE MONTAÑA S. PELLEGRINO - ALEGHE - CORTINA D’AMPEZZO
O café da manhã e saida para Sottoguda, onde teremos 
tempo para passear por este estreita falesia, declarada 
reserva natural, antiga estrada de pastores e fechada ao 
trânsito. Um espetaculo único. Continuamos para o Lago 
Fedaia, onde se reflete o pico de Marmolada, considera-
do como a rainha dos Dolomitas, onde subiremos pelo 
teleférico para apreciar as maravilhosas vistas, entre as 
quais estão a maior geleira das Dolomitas. Continuaçao 
pela passagem de montanha San Pellegrino para chegar 
a Alleghe, teremos tempo livre nesta cidade, nos cha-
mados Dolomitas de Belluno e banhada pelo lago do 
mesmo nome, famoso por suas águas azul-turquesa e 
a beleza de suas paisagens. Regresso ao hotel Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: ÁREA DE BRESANONA - VICENZA - VENEZA
Café da manhã. Saída para para Pádua, com tempo livre 
para visitar a Basílica de San Antonio Continuação a Vi-
cenza. Visita panorámica desta cidade, conhecida como 
a cidade de Palladio, pois o famoso arquiteto executo 
numerosas obras nela. Durante nosso percurso, teremos 
a ocasião de visitar o famos Teatro Olímpico, único em 
seu gênero Continuamos para o nosso hotel na região do 
Veneto. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico de barco pela Lagoa 
de Veneza, onde podem ser encontradas as mais conhe-
cidas ilhas do arquipélago, San Andrés, Lido ou Murano, 
navegando até o coração de Veneza, onde admiraremos a 
cúpula de Santa Maria de la Salud, Exterior majestoso do 
Palácio de Dogos e da Piazzeta, ponto de acesso à Praça 
de São Marcos e dia de descanso livre para passear por 
esta cidade única construída em 118 ilhotas. Excursão op-
cional em que, além de fazer uma viagem de gôndola nos 
canais de Veneza, você conhecerá o interior da Basílica 
de San Marco e / ou se desejar, você pode caminhar op-
cionalmente com nosso guia local pela chamada “Veneza 
oculta” “, Conhecendo os cantos mais pitorescos desta 
cidade. Acomodação.

SÁBADO: VENEZA 
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado para o 
transfer para o aeroporto para pegar o voo para a cidade 
de destino. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8460 9 5 1.535 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Partida da cidade de origem de avião para a Europa.

SÁBADO: MILÃO
Chegada e tranfere ao hotel. O resto do dia livre para 
descobrir a beleza da capital da Lombardia, admirando a 
grandeza de seus edifícios elegantes, caminhando pelas 
ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino 
em um dos cafés mais tradicionais do final do século XIX 
e início do século XX XX, como a Zucca, a Tavegia ou a 
Cova. Acomodação.

DOMINGO: MILÃO - TRENTO - BOLZANO 
Café da manhã e saída para Trento, capital da região do 
Trentino Alto Adige e durante o século XVI do Concílio de 
Trento, o que significou o nascimento da Contra-Reforma 
católica, com o motivo de parar o avanço do protestan-
tismo na Europa. Visita panorâmica: Piazza del Duomo, 
casas Cazufffi-Rella, Palazzo Pretorio, Fonte de Neptuno, 
Castelo do Buonconsiglio, Palazzo Tabarelli, Palazzo Pona 
Geremia, etc. Continuamos a Bolzano. Visita panorâmica 
da capital do Tirol do Sul, cuja cidade antiga é caracteriza-
da por suas casas burguesas e galerias de arcadas. Jantar 
e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA : BOLZANO- ORTISEI - ARABBA - CORVARA - 
CORTINA D’AMPEZZO
Café da manhã. Durante este dia vamos fazer uma etapa 
principalmente de paisagismo, visitando a região mon-
tonhosa das Dolomitas, com paisagens autênticamente 
impressionantes. Nossa primeira parada será em Ortisei. 
Tempo livre neste lugar do Vale de Gardena, famoso pelo 
seu centro histórico e suas montanhas, que fazem parte 
dos Alpes de Siusi. Nossa rota seguirá um percursso fasci-
nante através dos passes de montanha de Sella e Pordoi, 
antes de chegar a Araba. Tempo livre nesta cidade, um 
dos mais famosos nos Dolomitas, rodeado pelo maciço 
montanhoso da Sella. Então chegaremos a Corvara, uma 
das cidades mais emblemáticas da região da Alta Badía. 
Localizado a 1600 metros acima do nível do mar e ao pé 
do Monte Sassongher. Continuação para para Cortina 
d’Ampezzo, “A rainha das dolomitas”. Pitoresca cidade, 
cercada pelas Dolomitas, montanhas únicas no mundo 
e declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Cortina conta com importantes estações de esqui no in-
verno e com uma facinante paisagens que tornam a tem-
porada de verão um verdadeiro sonho de verão. Jantar e 
alojamento.

TERÇA-FEIRA: CORTINA D’AMPEZZO - BRUNICO - DOBBIACO - 
CORTINA D’AMPEZZO
Café da manhã e saída para para o Lago Misusrina, onde 
faremos uma parada antes de chegar no Dobbiaco, 

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

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã buffet (na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 5

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Trento 
· Panorâmica de Bolzano 
· Panorâmica de Vicenza com entrada ao Teatro Olímpico 
· Passeio panorâmico de barco na Lagoa Venetiana

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Brunico 
· Cortina d’Ampezzo 
· Dobbiaco 
· Travessia da Montanha de San Pellegrino 
· Alleghe 
· Lago Fedaia 
· Ortisei 
· Arabba 
· Corvara 
· Padua

Milão Veneza

Bolzano

Cortina d’A mpezzo

ITÁLIA

2

1
3

1

Alpes DolomitAs · itáliA

PREÇOS EM USD POR PESSOA

15 E 29 JUN - 13 JUL - 3, 17 E 31 AGO

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8460 Milão - Veneza
Seleção 9 5 1.535 1.935

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4* 
 Barceló Cidade 4*
Bolzano Four Points Centro 4*
Cortina d’Ampezo Alaska Centro 4* 
 Villa Argentina Cidade 3*
Veneza Holiday Inn Marghera 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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O INCRÍVEL SUL ITALIANO 

QUARTA-FEIRA: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Café da manhã. Saída em direção a Gallipoli, construídos 
em uma ilha, no Mar Jónico, está conectada ao continente 
por uma ponte. Tempo livre para visitar esta bela cidade 
amuralhada na qual as casas brancas alternam com as 
construções barrocas. Continuamos para Santa Maria de 
Leuca, o lugar onde as águas do Adriático, se misturam 
com as do Jônico. Tempo livre para desfrutar deste lugar, 
que já foi considerado em muitas ocasiões pelos clássicos 
latinos e tornou - se o destino favorito para a burguesia 
da região durante o século XIX. Continumos para Otranto, 
a cidade mais oriental da Itália. Tempo livre para explo-
rar suas pequenas ruas, com suas casas brancas dentro 
da muralha, dominadas pelo Grande Castelo Aragonês e 
admirar a catedral românica, com mosaicos originais do 
século XII. Regresso para Lece. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AL 
MARE - BARI
Café da manhã. Saída para Ostuni. Tempo livre na cha-
mada “Cidade Branca”. Seu casco antigo esta formado 
por casas brancas, que lhe dá a aparência de uma cidade 
grega. Suas ruas estreitas, nas quais as varandas parecem 
que se encotram, envolvem a Praça da Liberdade, coração 
da cidade e nos mostram numerosas igrejas, palácios e 
sua maravilhosa catedral em estilo gótico. Em seguida ire-
mos para Alberobello, um dos lugares mais pitorescos da 
nossa viagem, onde encontraremos os edifícios brancos 
piramidais “Trulli” que tornam esta cidade um lugar único. 
Tempo livre, em seguida continuamos nossop caminho 
onde encontraremos Polignano.al Mare, uma antiga vila 
de pescadores onde ainda se respira o ambiente costero, 
o branco de suas construções contrasta com o azul inten-
so do Adriático, num maravilhoso ambiente natural de 
penhascos e varandas, o que nos fará entender que essa 
costa é realmente uma paisagem digna de admiração. 
Continuamos para Bari. Jantar e alojamento.

SEXTA-FEIRA: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Café da manhã. Saída para Barletta. Tempo livre para visi-
tar esta cidade de origem medieval, conhecer o seu centro 
histórico com a impressionante estátua de “ O Colosso de 
Barletta”, a igreja do Santo Sepulcro, o castelo do século 
XII, a Catedral de Santa Maria Maior de origem Românico, 
etc. Continuamos para Trani, onde teremos tempo livre 
para conhecer sua maravilhosa Catedral à beira do mar 
e considerada por alguns a “Rainha das catedrais da Pu-
glia”. Regresso a Bari. Almoço e visita panorâmica desta 
cidade, que seguiu ao longo da história uma encruzilha-
da de culturas. Visitaremos o casco antigo, rodeado de 
muralhas e atravessado por becos, que escondem uma 
grande herança artística, passaremos pelo exterior do seu 
majestoso castelo e visitaremos a Basílica de San Nicolás 
e a sua catedral. Alojamento.

SÁBADO: BARI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado para 
transfer para o aeroporto para pegar o voo para a cidade 
de destino. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8096 9 5 1.370 $

SÁBADO: BRASIL - NÁPOLES
Chegada a Nápoles e transfer para o hotel e resto do dia 
livre para desfrutar da cidade. Jantar e alojamento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Panorâmica em ônibus onde podemos 
apreciar os grandes contrastes da cidade, indo até a colina 
de Posilipo, desde onde podemos admirar as duas baías, 
a Pozzuoli com os Campos de Flegreos e a Baía de Nápo-
les, o ponto panorâmico mais impressionante da cidade. 
Também haverá uma visita a pé, onde visitaremos a Praça 
do Plebiscito, onde esta o Palácio Real, a Galeria Umberto 
I, a Ópera de Nápoles, Teatro de San Carlo e, é claro, va-
mos passear pelo Spaccanapol, onde foi o antigo centro 
histórico greco - romano que deu origem à cidade e ao 
lugar onde bate o coração napolitano com suas pitorescas 
ruas em que, juntamente com as vivas vozes de seu povo, 
encontraremos oficinas de artesãos. Resto do dia livre ou 
se desejar pode fazer uma interessante excursão opcional 
para a ilha de Capri. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Em primeiro lugar, iremos a Pompéia, 
onde vamos conhecer os magníficos vestígios arqueoló-
gicos. Em seguida, iremos até a península de Sorrentina 
até Amalfi. Conheceremos Positano, um dos enclaves 
mais característicos da península de Sorrento. A partir daí, 
embarcaremos (se as condições climáticas o permitirem, 
caso contrário, será feita a viagem terrestre) a Amalfi, a 
principal cidade da Costa Amalfitana. Continuação para 
Salerno, segunda cidade mais importante da Campânia. 
Jantar e alojamento.

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES - MATERA - LECCE
Café da manhã e saída para Matera, conhecida como a 
cidade do “Sassi”, referindo - se às cavernas escavadas 
na montanha e tradicionalmente usadas como moradias. 
Por causa das características especiais da cidade, quan-
do você visitar esta cidade, vai sentir como se estivesse 
fazendo uma viagem no tempo. Visita panorâmica, onde 
conheceremos o mais importante da cidade, visitando o 
interior de uma casa caverna e a igreja rochosa e o cen-
tro histórico desta autêntica fortaleza natural, onde esta a 
Catedral e os palácios das famílias Nobres que habitaram 
a cidade. Continuamos para Lecce, considerada como a 
jóia do “Barroco Leccese”, e que atinge seu máximo es-
plendor urbano. Visita panorâmica onde vaos conhecer a 
Porta Rudiae, a via Libertini, a via Palmieri, a Praça Sant 
Oronzo, O Castelo de Carlos V, a Porta Napoli e numerosos 
palácios e igrejas que enriquecem a cidade, etc. Também 
visitaremos o interior da Basílica de Santa Croce, obra pri-
ma do barroco Leccese, o Duomo e o anfiteatro romano. 
Jantar e alojamento.

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

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 5

Visita com guia local e/ou excurções
· Visita panorâmica de Nápoles, 
· Visita panorâmica de Matera 
· Visita panorâmica de Lecce 
· Visita panorâmica de Bari 
· Visita da zona arqueológica de Pompéia 
· Visita da Costa Amalfitana (Positano e Amalfi)

Outros lugares comentados pelo nosso guia 
· Gallipoli 
· Leuca 
· Otranto 
· Ostuni 
· Alberobello 
· Polignano al Mare 
· Trani 
· Barletta

Piazza del duomo · lecce

Salerno Lecce

Bari
Nápoles

ITÁLIA

2

22
1

PREÇOS EM USD POR PESSOA

16 E 30 JUN - 14 JUL - 4 E 18 AGO - 1 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8096 Nápoles - Bari
Seleção 9 5 1.370 1.770

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4* 
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4* 
 Novotel Salerno Cidade 4*
Lecce Tiziano Cidade 4* 
 President Cidade 4*
Bari HI Bari Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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A fAmosA RoccA RossA · ARbAtAx

ST8461

SARDENHA, A ILHA ESMERALDA

com Tempio Pausania, uma cidade construída inteiramen-
te em granito. Tempo livre para conhecer o centro da ci-
dade. Continue a Olbia através de Calangianus, capital da 
cortiça (90% da produção nacional na Itália, com 3.000 
trabalhadores, 20 complexos industriais e 180 atelier de 
artesanato). Jantar e alojamento.

SEXTA-FEIRA: OLBIA / EXCURSÃO A ARZACHENA / ARQUIPELAGO 
DA MAGDALENA / COSTA ESMERALDA / OLBIA
Café da manhã. Saída para Arzachena, onde vamos visi-
tar o túmulo dos gigantes de Lu Coddhu Ecchju (ou Cali-
chera) e a Necrópolis de Li Muri .Continuamos para Palau 
onde embarcaremos para o Arquipélago da Magdalena. 
Visitaremos as mais importantes das principais ilhas, a 
capital, a Ilha da Magdalena. Você terá tempo livre para 
passear por aninamadas praças.Regresso em barco para 
Palau e continuremos para Porto Cervo, onde faremos 
uma breve parada no que é considerado o coração de 
Costa Esmeralda e paraíso VIP. Regresso para Olbia. Jan-
tar e alojamento.

SÁBADO: OLBIA / ORGOSOLO / CAGLIARI
Café da manhã. Saída para o coração montanhoso da 
Ilha. Chegada em Orgosolo, uma antiga cidade de pasto-
res, símbolo do mundo cultural da Barbàgia e conhecida 
principalmente por seus mais de 150 pinturas murais. Al-
moço tradicional no campo. Continuaremos pela estrada 
panorâmica da Costa do Rei até chegar a Arbatax, onde 
você pode ver as rochas vermelhas inconfundíveis de por-
fidio. Parada e partida para Cagliari. Alojamento.

DOMINGO: CAGLIARI 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada parao ser-
viço de transfer para o aeroporto para pegar o voo para a 
cidade de destino. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8461 9 6 1.680 $

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

DOMINGO: CAGLIARI
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e alojamento.

SEGUNDA-FEIRA: CAGLIARI / NORA / CAGLIARI
Café da manhã. Partida para a cidade antiga de Nora fun-
dada sob o domínio dos fenícios entre os séculos IX e VIII 
aC. e que foi durante a dominação romana, na maior po-
pulação da ilha, tornando-se a capital da província roma-
na da Sardenha. Visita com guia local e bilhetes incluídos. 
Retorno para Cagliari e visita panorâmica da cidade em 
que conheceremos os pontos mais importantes da cidade. 
Tempo livre. Alojamento.

TERÇA-FEIRA: CAGLIARI / BARUMINI / ORISTANO / BOSA / 
ALGHERO
Café da manhã. Partida para Barumini, onde visitaremos 
o centro mais importante de Su Nuraxi. Continuamos para 
Oristano. Tempo livre para visitar a maior cidade do oeste 
da Sardenha. Continuação da viagem com uma breve pa-
rada na cidade de San Giovanni di Sinis, onde se encontra 
a igreja mais antiga da Sardenha, uma jóia paleocristiana 
do S.VI. Vamos continuar a nossa jornada até chegar a 
Bosa, uma das mais belas e mais visitadas cidades me-
dievais no norte da Sardenha. Tempo livre para explorar 
suas pequenas praças e ruas cheias de palácios de pedra 
rosa, igrejas e seu impressionante castelo de Malaspina 
que domina a cidade. Continuamos para Alghero. Jantar 
e alojamento.

QUARTA-FEIRA: ALGHERO (CAPO CACCIA)
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade onde ainda 
podemos apreciar o passado catalão visto nas placas de 
suas ruas. Na sua arquitetura, sua gastronomia, seu dialeto 
e suas tradições. Tarde livre ou visita opcional ao Promon-
torio di Capo Caccia e Gruta de Netuno, embarcaremos no 
barco a motor que vai costear o quebra-mar Capo Caccia 
para depois entrar no interior da Gruta de Neptuno, de 
onde se pode admirar as grandes esculturas de estalac-
tites e estalagmites que se refletem nas águas cristalinas. 
Retorno ao hotel. Jantar e alojamento.

QUINTA-FEIRA: ALGHERO / SASSARI / TEMPIO PAUSIANA / OLBIA
Café da manhã. Saída para Sassari para fazer uma visita 
panorâmica da segunda cidade mais importante da Sar-
denha. Continuremos para a região de Longudoru, onde 
visitaremos o que é considerado a mais bela e importante 
igreja românica de toda a Sardenha, a Igreja da Santís-
sima Trindade da Saccargia, construída no século XII de 
acordo com o sistema introduzido pelos mestres de Pisan 
da alternância de pedra calcária e basalto. Continuaremos 

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
· Visitas panorâmicas de Cagliari, Alghero e Sassari 
· Visita de Nora (Entradas incluídos) 
· Visita do centro de Su Nuraxi 
· Entrada à Igreja da Santíssima Trindade da Saccargia 
· Visita ao túmulo dos gigantes e necrópolis de Li Muri 
· Passeio de barco pelo Arquipélago da Magdalena

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Oristano 
· S. Giovanni de Sinis 
· Bosa 
· Calangianus 
· Olbia 
· Porto Cervo 
· Orgosolo 
· Arbatax

Panorâmica da cidade · alghero

Alghero

Cagliari

Olbia

ITÁLIA

I. de Sardenha

2
2

1+2

PREÇOS EM USD POR PESSOA

9 E 23 JUN - 7 E 21 JUL 
 11 E 25 AGO - 8, 15 E 29 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8461 Cagliari - Cagliari
Seleção 9 6 1.680 2.080

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Alghero Hotel Calabona Cidade 4* 
 H. Grazzia Deledda Sassari 4*
Olbia Hotel President Centro 4* 
 Hotel Mercure Olbia Cidade 4*
Cagliari THotel Centro 4* 
 H. Regina Margherita Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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FLANDRES E A ROTA DE CARLOS MAGNO

na Idade Média. Continuação para Aquisgrán. Jantar e 
acomodação. 

QUARTA-FEIRA: AQUISGRÁN - COLÔNIA - VALE DO RENO
Café da manhã. Visita panorâmica: o centro histórico com 
sua catedral, a mais antiga do norte da Europa, considera-
da como o monumento principal da arte carolíngia, que foi 
mandada construir pelo imperador Carlos Magno no final 
do século VIII. Seguiremos para Colônia. Almoço e tempo 
livre para desfrutar dessa cidade de fundação romana, 
onde se destaca sua catedral que, com seus 156 metros 
de altura foi o edifício mais alto do mundo até finais do 
século XIX e foi, praticamente, o único que ficou em pé 
após os bombardeios da II Guerra Mundial. Continuação 
para nosso hotel no Vale do Reno. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VALE DO RENO - CRUZEIRO PELO RENO - FRANKFURT 
Café da manhã. Hoje visitaremos o Reno, um rio intima-
mente ligado ao Sacro Império Romano e às lendas ale-
mãs. Vamos embarcar para fazer um agradável cruzeiro 
no Reno enquanto contemplamos cidades, vinhedos e 
castelos. Pararemos em duas de suas cidades mais re-
presentativas: Bacharach, onde teremos tempo livre para 
conhecer suas casas típicas, torres góticas, ruínas de ca-
pelas medievais e seu próprio castelo emergindo no culti-
vo vinícola. Almoço a bordo e continuaremos navegando 
para Rudesheim, outra das cidades emblemáticas, em que 
vale a pena percorrer as ruas de casas tradicionais com 
sinais de ferro forjado, que a dotam desse caractere típi-
co do centroeuropeo, rodeado de vinhedos e das águas 
do Reno. Continuamos para Frankfurt. Tempo livre para 
conhecer o Romerberg, centro histórico, com suas casas 
patrícias dos s. XV Acomodação.

SEXTA-FEIRA: FRANKFURT - TREVERIS - LUXEMBURGO 
Café da manhã. Saída para Treveris, conhecida como “a 
segunda Roma” pela importância política que chegou 
a alcançar no Império Baixo. Visita panorâmica: a Porta 
Nigra, a Aula Palatina, os edifícios publicos romanos, a 
catedral de São Pedro e a igreja de Nossa Senhora, etc. 
Almoço e continuacao para Luxemburgo, onde estão 
várias instituições da União Europeia: o Tribunal Euro-
peu de Justiça, o Tribunal de Contas Europeu e o Banco 
Europeu de Inversões, tc. Visita panorâmica: o Palácio 
do Grande Duque, a Catedral de Nossa Senhora, etc. 
Acomodação.

SÁBADO: LUXEMBURGO - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Bruxelas, onde à hora indicada 
e realizará o translado ao aeroporto para voar a sua cidade 
de destino. Se o seu voo está marcado para o dia de hoje, e 
importante lembrar de não reservar voos antes das 14:00. 
No caso de você não conseguir voo após este horário, você 
deve reservar o seu voo para o dia seguinte em qualquer 
momento e deve solicitar noite extra em Bruxelas para este 
dia. Neste caso, o transfere será de Luxemburgo no início 
da manhã até o seu hotel em Bruxelas e realizaremos o 
transfere ao dia seguinte ao aeroporto de Bruxelas, no ho-
rário que lhe indicaremos. Fim de nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8157 9 8 1.450 $

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

SÁBADO: BRUXELAS
Chegada em Bruxelas e traslado ao hotel. Tempo livre 
onde recomendamos conhecer a Grand Place iluminada. 
Jantar e acomodação.

DOMINGO: BRUXELAS (OPCIONAL A ANTUÉRPIA)
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com 
as Casas do Rei, dos Grêmios e a Prefeitura, construída 
entre 1402 e 1455, o Manneken Pis, Bairro de Sablon, o 
Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Tempo libre ou se 
desejar poderá fazer uma excursão opcional a Antuér-
pia, um dos centros mundiais do diamante. Com nosso 
guia local conheceremos o exterior da prefeitura com 
detalhes italianos e flamencos (as bandeiras que enfei-
tam sua fachada assim como os detalhes dourados do 
seu telhado lhe dão uma imagem especial ao edifício); o 
matadouro, e interior da Catedral de Nossa Senhora dos 
Antuérpia, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO e a igreja mais importante dos Países Baixos 
e uma das maiores do mundo, e na que que destacam 
seus vidreiras e algumas das obras maestras de Rubens. 
Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Saida para realizar um passeio por duas 
maravilhosas cidades: Bruges, onde desfrutaremos des-
cobrindo o encanto de suas casas e canais, o Lago do 
Amor, o Mosteiro, a Praça Grote Markt, a Basílica de Santa 
Sangre do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 
Sangue de Jesus Cristo, etc. Almoço. Em seguida realiza-
remos uma parada em Gante, com lugares mágicos como 
o Castelo dos Condes de Flandres, a Catedral de Bavao 
obra prima da arte gótica e lugar onde foi batizado Car-
los V, no ano de 1550; a Torre do Belfort, a ponte de São 
Miguel com umas bonitas vistas dos edifícios construídos 
nos séculos XVI e XVII, etc. Visita guiada opcional de am-
bas cidades. Retorno a Bruxelas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BRUXELAS - LOVAINA - DINANT - DURBUY - AQUISGRÁN 
Café da manhã. Saída para Lovaina, que em sua univer-
sidade, o Erasmo de Roterdã foi professor. Tempo livre 
para conhecer a Grote Markt ou Praça Maior, com a Igreja 
de São Pedro e a Prefeitura do século XV e outros edi-
fícios como o Salão dos Tecidos, o Colégio Van Dale, a 
Igreja de São Miguel e o Grande Mosteiro. Continuação 
Dinant, conhecida como “a filha do Mosa”. Subiremos a 
cidade medieval em um trenzinho e teremos tempo livre 
para conhece - la. Continuação através de vales impac-
tantes até chegar e Durbuy, no vale do rio Ourthe e qua-
lificada como a “menor cidade do mundo”, com origem 

Catedral de San Pedro · tréveriS
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã buffet (na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 8 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmicas de Bruxelas 
· Panorâmicas de Antuérpia 
· Panorâmicas de Malinas 
· Panorâmica de Aquisgrán 
· Panorâmica de Tréveris 
· Panorâmica de Luxemburgo 
· Cruzeiro pelo Reno

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Bruges 
· Gante 
· Lovaina 
· Dinant (entrada a Cidadela) 
· Durbuy 
· Vale do Reno 
· Colônia 
· Boppard 
· Frankfurt

PREÇOS EM USD POR PESSOA

15 E 29 JUN - 13 JUL - 3, 17 E 31 AGO

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8157 Bruxelas - Luxemburgo
Seleção 9 8 1.450 1.850

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Bruxelas Novotel City Centre Centro 4* 
 Catalonia Forum Cidade 3*S
Aquisgrán Novotel Cidade 4* 
 Leonardo Cidade 4* 
 Ibis Styles Aachen Cidade 3*
Vale do Reno Diehl´s Hotel Koblenz 4* 
 Bellevue Boppard 4*
Frankfurt Novotel Frankfurt City Cidade 4* 
 Mercure Cidade 4*
Luxemburgo Novotel Kirchberg Cidade 4* 
 Mercure Kikouka Golf Club Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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O MELHOR DA REPÚBLICA TCHECA E BERLIM

lau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wences-
lau, etc. Almoço e tarde livre. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou visita (Opção TI) da Praga 
Santa: o Castelo de Praga com a Catedral de São Vito e o 
Velho Palácio Real, o Beco Dourado, etc. (Almoço Opção 
TI). Aproveite para descansar em uma das típicas cerveja-
rias ou assistir ao teatro negro, etc. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Tempo livre ou excursão (Opção TI), para 
Kalovy Vary, cidade - balneário que ganhou uma grande 
importancia durante o século XIX (Almoço Opção TI). Se 
destacam as belíssimas colunatas construídas em torno 
do Rio Tepla. Tempo livre até a hora de retorno a Praga. 
(Jantar Opção TI) e acomodação.

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLIM
Café da manhã. Saída a Dresde, vítima de intensos bom-
bardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Tempo livre 
e continuação a Berlim. Visita opcional da Berlim Notur-
na, onde conheceremos o bairro judeu, o quarteirão do 
governo, o Parlamento, o Reichstag, o Portao de Brand-
emburgo, a Postdamer Platz, etc. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a praça da 
Gendarmeria, os vestígios do muro, a avenida Unter den 
Linden, etc. Almoço. Tarde livre ou excursão opcional a 
Potsdam. Conheceremos esta cidade e também visitare-
mos o interior de um dos palácios construídos durante a 
presença da família real prussiana. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde po-
derá conhecer de perto a história do século XX, aprofun-
dando no Berlim Nazi do III Reich; conhecendo os lugares 
mais importantes que marcaram esta época. Também, 
como uma nova visita opcional, poderá visitar o campo de 
concentração de Sachsenhausen. Acomodação. 

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

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8230 12 7 1.745 $

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

DOMINGO: PRAGA
Chegada a Praga. Traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para começar a conhecer a cidade. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA - KUTNA HORA - BRNO
Café da manhã. Vamos começar o nosso passeio pela 
Boêmia Central, onde visitaremos Kutna Hora, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Passeio pa-
norâmico: a Catedral de Santa Bárbara, a “Ponte Carlos”, 
a Fonte de Pedra e o complexo de edifícios da residência 
jesuíta, entre outros lugares. Continuação para Brno, se-
gunda cidade da República Tcheca e capital da Morávia. 
Tempo livre para visitar a Praça Verde, a Fonte do Par-
nassus, a Catedral de São Pedro e São Paulo, a Câmara 
Municipal, com o Dragão de Brno, a igreja de Santiago, 
etc. Jantar e alojamento.

TERÇA-FEIRA: BRNO - TELC - JINDRICHUV HRADEC - CESKY 
KRUMLOV
Café da manhã. Saída para a Telc, considerado Património 
Mundial pela UNESCO. Tempo livre para conhecer esta ci-
dade, de um conto de fadas e mostra do Renascimento ao 
norte dos Alpes, cujo centro histórico tem como destaque 
a sua praça principal, com altas fachadas multicoloridas, 
continuamos Jindrichuv Hradec. Almoço e tempo livre 
para conhecer o seu centro histórico, dominado pelo seu 
castelo. Nosso próximo destino será Cesky Krumlov, talvez 
a cidade mais bonita da República Tcheca. Localizado no 
meandro do rio Vltava e cercado por uma impressionante 
riqueza natural. Passeio panorâmico onde conheceremos 
junto com o nosso guia local, o centro histórico com suas 
galerias e edifícios góticos, renascentistas e modernistas. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: CESKY KRUMLOV - HLUBOKA- CESKE BUJEDOVICE 
- TABOR - PRAGA
Café da manhã. Saída para o Castelo de Hluboka, con-
siderado o Windsor Checo. Descobriremos o interior do 
castelo, admirando seus aposentos privados e salas ceri-
moniais. Continuamos para Ceske Budejovice. Almoço e 
tempo livre para conhecer o seu centro histórico, muito 
bem preservado, em torno da praça de Otokar II. Depois 
iremos para Tabor. Tempo livre para descobrir o seu cen-
tro histórico com casas ornamentadas em estilo boêmio e 
Praça Zizka, Igreja da Transfiguração e Câmara Municipal. 
Continuamos para Praga. (jantar opcional). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, Praça 
da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nico-

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

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 7

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Cesky Krumlov e Kutna Hora 
· Panorâmicas de Praga e Berlim 

Outros lugares comentados pelo nosso guia 
· Tabor · Ceske Budejovice · Entrada ao Castelo de 
Hluboka · Jundrichuv Hradec · Brno · Dresde

Castelo Hluboka · RepúbliCa tCHeCa

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário poderão ser realizado com Opção TUDO IN-
CLUIDO. Se somara as refeições e visitas base do itinerário, 
as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa 
oferece um total de 11 refeições, além das seguintes visitas: 

* Praga Santa com entradas * Karlovy Vary

Por um suplemento sobre o preço de: 205 $.
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PREÇOS EM USD POR PESSOA

30 JUN - 14 JUL - 4 E 18 AGO - 1 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8230 Praga - Berlim
Seleção 12 7 1.745 2.320

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Praga International Prague Cidade 4* 
 International Cidade 4* 
 Clarion Congress Cidade 4*
Brno Orea Hotel Voroněž Cidade 4*
Cesky Krumlov Zlaty Ande Centro 4* 
 Krcinuv Dum Centro 4*
Berlim Park Inn Centro 4* 
 Andel’s Cidade 4* 
 Catalonia Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City east Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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PARIS, CHAMPANHE, LUXEMBURGO E ALSACIA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8260 11 6 1.800 $

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

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada 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 esta considerada por mui-
tos pela cidade mais bela do mundo. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia, 
a Opera de Garnier, os Campos Eliseos, o Arco do Triunfo, 
a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. 
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. 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. 
Foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor. Pela 
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, o fa-
moso Bairro Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame 
e fazer um passeio pelo Bateau Mouche. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - TROYES - CHALONS - REIMS
Café da manhã e saída para Troyes, uma das cidades 
mais bonitas da região de Champagne - Ardenne. Visita 
panorâmica em que conheceremos um dos centros his-
tóricos mais bem preservados da França, uma vez que foi 
uma cidade que, milagrosamente, permaneceu intacta, 
após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Conti-
nuamos para Chalons - en - Champagne, capital do depar-
tamento da Marne. Além de um passeio de balsa, faremos 
uma visita panorâmica em que conheceremos o encanto 
das pequenas cidades francesas. Continue para Reims. 
Capital da Região de Champagne. Jantar e alojamento.

SEGUNDA-FEIRA: REIMS - VINHEDOS DE CHAMPAGNE - 
HAUTVILLIERS - EPERNAY - REIMS
Café da manhã e visita panorâmica. Ao longo do camin-
ho, visitaremos suas ruas e avenidas elegantes, ricas em 
patrimônio e onde se destaca a Catedral de Notre Dame 
de Reims e a Basílica de Saint - Remy. Também conhe-
ceremos uma adega de Champagne, onde, além de visi-
tar suas instalações, faremos uma prova (degustação). À 
tarde, entraremos nesta bela região, indo com nosso guia 
local primeiro ao “Vinhedo da montanha” passando pe-
las terras férteis da área e por Hautvillers. Visitaremos um 
produtor local de Champagne, que nos oferecerá uma de-
gustação e depois a Epernay, onde visitaremos a Avenida 
de Champanha. Regresso para Reims. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: REIMS - METZ - LUXEMBURGO
Café da manhã e saída através dos campos de batalha da 
Primeira Guerra Mundial para Metz, na região de Lorena. 
Tempo livre para conhecer a sua impressionante Catedral 
de Saint Etienne, onde destacam seus 6.500 m² de vitrais. 
Continuaremos para Luxemburgo, capital do estado do 
mesmo nome, onde são várias instituições da União Euro-
péia. Almoço. Visita panorâmica: o centro histórico, o Pa-
lácio do Grande Duque no estilo renascentista - flamengo, 
a Catedral de Nossa Senhora, as casemates, a barriere das 
instalações europeias, etc. Jantar e alojamento.

QUARTA-FEIRA: LUXEMBURGO - CASTELO DE HAUT 
KOENIGSBOURG - ESTRASBURGO
Café da manhã. Saída para o Castelo de Haut Koenisbourg 
(Entrada incluída). Conheceremos um dos monumentos 
mais visitados da França. Quando foi construído, teve 
uma clara função estratégica, já que observava as rotas 
do vinho e do trigo no norte, bem como a da prata e a do 
sal do oeste a leste. Continuamos a Estrasburgo. Almoço. 
Visita panorâmica, onde faremos um passeio de ônibus 
pelo setor de instruções européias, a área universitária, o 
palácio episcopal, etc. e um passeio a pé pela zona das 
pontes cobertas e pela sua impressionante Catedral, uma 
das obras - primas da arte européia, jantar e alojamento.

QUINTA-FEIRA: ESTRASBURGO - COLMAR - ROTA DE VINHO DE 
ALSACE - ESTRABURGO
Café da manhã. Saída para Colmar. Visita panorâmica: a 
Colegiata de San Martín, a Casa das Cabeças, a casa mu-
seo de Augusto Bartholdi, etc. A continuação, conhecere-
mos as duas aldeias mais representativas da rota do vinho 
da Alsácia: Ribeauville, onde visitaremos uma adega com 
degustação e tempo livre para descobrir lugares encan-
tadores como a loja de trigo, o antigo mercado de grãos, 
etc. Continuamos através das vinhas para Riquewihr, são 
suas típicas casas alsacianas, coloridas, de enquadramen-
to de madeira e adornadas com flores. É considerada uma 
das cidades mais importantes da rota dos vinhos de Alsá-
cia, regresso a Estrasburgo. Jantar e alojamento

SEXTA-FEIRA: ESTRASBURGO - HEIDELBERG - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Heidelberg. Visita panorâmica: 
seu centro histórico, reconstruído em estilo barroco no 
século XVIII, depois que as tropas de Luís XIV deixaram a 
cidade reduzida a cinzas no final do século XVII; Também 
conheceremos o Castelo Palatino que domina a cidade e 
que é considerado um dos mais famosos vestígios histó-
ricos da Alemanha, dentro dele se encontra um dos sím-
bolos de Heidelberg, o Great Toll(grande Barril) que pode 
conter 222,000 litros. Continuação para Frankfurt e visita 
panorâmica: o Romer (hoje Câmara Municipal), com edi-
fícios dos S.XV e XVI, a Fonte de Justiça, o Dom Káiser ou 
Catedral, a igreja de São Paulo, etc. Acomodação.

SÁBADO: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado para 
transfere para o aeroporto para pegar o voo para a cidade 
de destino. Fim dos nossos serviços.

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
· Panorâmica de Paris  
· Panorâmica de Troyes 
· Panorâmica de Chalons en Champagne 
· Panorâmica de Reims 
· Panorâmica de Luxemburgo 
· Panorâmica de Estrasburgo 
· Panorâmica de Colmar 
· Panorâmica de Heidelberg 
· Panorâmica de Frankfurt 
· Visita de adega de Champanhe e de vinos alsacianos 
· Recorrido pelos vinhedos de Champanhe, Epernay e 
Hautvilliers

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Entrada ao Castelo de Koenisbourg 
· Metz 
· Ribeauville 
· Riquewihr

Castelo de Haut-Koenigsbourg · alsaCia
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PREÇOS EM USD POR PESSOA

27 JUN - 11 JUL - 1 E 15 AGO

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8260 Paris - Frankfurt
Tentação 11 6 1.800 2.320

HOTEÍS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est Cidade 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Cidade 4*
Reims Campanile Reims Centre Centro 3* 
 Ibis Reims Cathedrale Centro 3*
Luxemburgo Mercure Kikuoka Golf Club Kanech 4* 
 Parc Plaza Centro 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg centre Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo City South Cidade 4* 
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.


