
Mundial de Promoções
Circuitos Europa

 
Para viajar até o 31 de Março de 2019

40%
DESCONTO

2º PASSAGEIRO

 

2º PASSAGEIRO

Europa Encantada 19 días 1.870 USD DESDE1.120 USD

Circuitos Espanha, Portugal e Marrocos
Caprichos do Cantábrico 8 días 970 USD DESDE 580 USD

Encantos da Espanha e Marrocos 12 días 1.640 USD DESDE980 USD

Grandes Viagens
Dubai Express 4 días 340 USD DESDE200 USD

Dubai e Abu Dhabi 5 días 440 USD DESDE 260 USD

Circuitos País por País

Rugantino 11 días 1.764 USD DESDE1.060 USD

Roma, Nápoles e Costa Amalfitana 8 días 1.485 USD DESDE890 USD

Preços por pessoa em quarto duplo em dólares americanos para o segundo passageiro. Válido para as reservas feitas entre o 4 de Junho e o 15 de Julho. Desconto aplicado em base ao quarto duplo ou triplo somente 
para o 2º passageiro. Não acumulável com outras ofertas ou promoções. Consulte a comissão  especial para esta promoção. Envie seus pedidos para reservascircuitoswamos.com com o assunto MUNDIAL DE 
PROMOÇÕES.

Europa Mágica 19 ou 25 días 2.048 USD DESDE1.220 USD
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ASSIS
FLORENÇA

MADRI

NICE PISA

BARCELONA ROMA

INNSBRUCK

VERONA VENEZA
PÁDUA

HEIDELBERGPARIS ROTEMBURGO

EUROPA
ENCANTADA / 

CONTRASTE 
EUROPEU

Itinerário 13 ou 19 dias

A partir de 1.870 USD

37$

1º Dia: (Terça) AMÉRICA - PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino a 
Paris. Noite a bordo. 

2º Dia: (Quarta) PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. À noite você 
pode fazer a visita opcional “Paris Iluminada” 
e um belo cruzeiro ao longo do Sena. 

3º Dia: (Quinta) PARIS
Café da manhã e hospedagem. Na parte da 
manhã, visita panorâmica na “Cidade Luz”, 
percorrendo seus marcos mais importan-
tes, como a Place de la Concorde, a Bastilha, 
Quartier Latin, Champs-Élysées, Les Invalides, 
onde Napoleão está sepultado, etc. Faremos 
uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao museu 
do Louvre ou à catedral de Notre-Dame e ao 
boêmio bairro de Montmartre. À noite, você 
vai poder assistir ao show do mundialmente 
famoso Moulin Rouge. 

4º Dia: (Sexta) PARIS
Café da manhã e hospedagem. Dia livre du-
rante o qual você poderá fazer uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
residência do Rei Sol e um dos palácios mais 
famosos do mundo. 

5º Dia: (Sábado) PARIS - HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, ci-
dade universitária, berço da cultura alemã e 
louvada por todos os poetas românticos ale-
mães. Bem no alto de suas estreitas ruelas 
erguem-se, majestosas, as ruínas do castelo 
de Heidelberg, local que foi residência dos 
príncipes-eleitores do Palatinado. Passeio a 
pé pelo centro histórico. Hospedagem.

6º Dia: (Domingo) HEIDELBERG (Rota Român-
tica) - ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Român-
tica, chegaremos a Rotemburgo, onde fare-
mos uma caminhada para admirar esta bela 
cidade medieval que parece saída de um 
conto de fadas e que ainda preserva suas mu-
ralhas, torres e portas originais. Poderemos 
contemplar suas típicas ruas, antigas casas 
e a arquitetura germânica da chamada “Rota 
Romântica”. Continuação de nossa viagem 
para adentrar no coração dos Alpes Austría-
cos pelo Fern Pass. Teremos a oportunidade 
de admirar belíssimas paisagens alpinas até 
nossa chegada a Innsbruck. Hospedagem. 
7º Dia: (Segunda) INNSBRUCK - VERONA - 
VENEZA

Café da manhã. Visita panorâmica nesta pre-
ciosa cidade austríaca, capital do Tirol e rodea-
da de montanhas entre 2000 e 2500 metros de 
altitude Visitaremos a Basílica de Wilten, belo 
exemplo do rococó tirolês e conheceremos 
o símbolo da cidade, o Telhado de Ouro, em 
pleno centro histórico. Em seguida, saída para 
Verona, mundialmente famosa pela história 
de amor de Romeu e Julieta. Tempo livre para 
conhecê-la e continuação de nossa viagem até 
Veneza. Hospedagem.

8º Dia: (Terça) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé por esta 
cidade singular, que nos levará ao impressionan-
te espaço monumental da Praça São Marcos. 
Veremos também, entre outros, a famosa Ponte 
dos Suspiros, um dos lugares mais representa-
tivos e românticos de Veneza. No final da visita 
faremos uma parada numa fábrica de cristal, 
onde poderemos admirar como é feito o famo-
so cristal veneziano. Tempo livre para o almoço 
e possiblidade de fazer uma excursão opcional 
de gôndola. Em seguida, saída para Pádua, onde 
faremos uma breve parada para visitar a igreja 
de Santo Antônio e continuação de nossa viagem 
até Florença, capital da Toscana e berço do Re-
nascimento. Hospedagem. 

9º Dia: (Quarta) FLORENÇA
Café da manhã e hospedagem. Visita panorâmi-
ca pela cidade. Vamos passear por suas ruas e 
praças, como a de Santa Croce, Signoria, Repú-
blica, a famosa Ponte Vecchio e a Catedral de 
Santa Maria del Fiore, com seu batistério e a 
importante Porta do Paraíso. Tarde livre para 
continuar descobrindo este local incrível. À noi-
te, você poderá participar opcionalmente de um 
jantar com música e dança: “Noitada Florenti-
na”. 

10º Dia: (Quinta) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visi-
tar a Basílica de São Francisco. Em seguida você 
vai poder desfrutar opcionalmente de um almoço 
típico italiano (bebida inclusa).  Depois, retomare-
mos nosso itinerário para chegar a Roma. Hos-
pedagem. Possibilidade de fazer a visita opcional 
“Roma Barroca”, durante a qual você vai poder 
descobrir as fontes e praças mais importantes 
da cidade.

11º Dia: (Sexta) ROMA 
Café da manhã e hospedagem. Visita panorâ-
mica pela cidade passando pelos lugares mais 
importantes da “Cidade Eterna”. A visita termi-
na na Praça de São Pedro. Tempo livre. Você 

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA ___________________

Abr 17 Set 4 11 18 25
Mai 8 15 22 Out 16
Jun 5 19 Dez 25
Jul 3 17 24 31 Mar19 5 19 26
Ago 14 28
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

Início de circuito. Fim de circuito.

O PREÇO INCLUI ______________________________________________________

• Seguro de assistência em viagem. 
• Traslados de chegada e saída (aerop. / hotel / aerop.).
• Hospedagem com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante toda a viagem.
• Visita com guia local em Paris, Innsbruck, Veneza, 

Florença, Roma, Barcelona e Madri.
• Taxas turísticas.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES__________________

Noites Cidade Hotel

3 PARIS Campanile Bagnolet ***
1 HEIDELBERG BW Mannheim ***
1 INNSBRUCK Rumerhof ****

1
VENEZA 
(MESTRE)

Albatros ****

2 FLORENÇA Delta ****
3 ROMA Marc Aurelio****
1 NICE Campanile Nice Aeroport ***
2 BARCELONA Catalonia Atenas ****
3 MADRI Florida Norte ****

CÓD. 602-17/18 536-18/19

Início
Fim

Duração

(CONTRASTE 
EUROPEU)

PARIS
ROMA

13 dias

(EUROPA 
ENCANTADA)

PARIS
MADRI

19 dias
Preços por pessoa Quarto Duplo  USD

Baixa Temporada ___________ 1.300 1.870
Média Temporada __________ 1.390 2.040
Alta Temporada _____________ 1.520 2.160
Supl. quarto individual ______ 590 930
Supl. Pacote MP ESPECIAL. 
- 2/4 Refeições Típicas com 
bebida: (ASSIS: Alm. italiano 
+ ROMA: Jantar com Tenores 
+ BARCELONA: Alm. catalão 
e visita com guia ao Pueblo 
Español + MADRI: Tapas) ____ 90 180
Desc. Venda Antecipada __ 26 37

itinerario
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pode optar por fazer uma visita opcional aos 
Museus Vaticanos, Capela Sistina e Basílica de 
São Pedro. Na hora marcada, saída opcional 
para o centro de Roma para jantar em um belo 
palacete às margens do rio Tibre, onde passa-
remos uma noite especial animada por exce-
lentes tenores.

12º Dia: (Sábado) ROMA (Nápoles - Capri e 
Pompeia)
Café da manhã e hospedagem. Dia livre que 
poderá ser aproveitado para fazer uma das 
visitas opcionais mais interessantes da Itália: 
“Nápoles, Capri e Pompeia”, uma excursão de 
dia completo com almoço incluso para conhe-
cer Pompeia, esplêndida e mitológica cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão 
Vesúvio. Depois, nos dirigimos ao porto de 
Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como a “Pérola Azul” do Mediterrâ-
neo, visitando a famosa Gruta Branca (sem-
pre que houver condições meteorológicas). Na 
hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

13º Dia: (Domingo) ROMA - PISA - NICE
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM DA 
VIAGEM para os participantes do circuito com 
final em ROMA.

Para os demais clientes, café da manhã e saída 
para Pisa para contemplar o belo complexo mo-
numental formado pela catedral, o batistério e a 
famosa torre inclinada. Continuação para Nice, 
capital da Côte d’Azur. Hospedagem. Sugerimos 
desfrutar do animado ambiente desta cidade cos-
mopolita, ou participar de uma excursão opcional 
a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino. 

14º Dia: (Segunda) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. Hos-
pedagem. Que tal desfrutar das diversas possibili-
dades noturnas que a cidade oferece? 

15º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã e hospedagem. Visita panorâmi-
ca pela cidade com seus lugares mais represen-
tativos: Sagrada Família, Paseo de Gracia, Plaça 
Catalunya, Ramblas, entre outros lugares interes-
santes. A seguir, você pode fazer uma visita op-
cional ao Pueblo Español, verdadeiro museu a céu 
aberto, onde se reúnem, em forma de maquete, os 
elementos mais representativos da arquitetura de 
todas as regiões espanholas. Finalizaremos esta 
visita saboreando um almoço típico catalão com 
bebida inclusa. Restante da tarde livre.

16º Dia: (Quarta) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRI
Café da manhã e continuação de nossa viagem 
rumo a Zaragoza, onde teremos oportunidade 
de visitar a famosa Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Almoço livre 
nesta cidade. Na parte da tarde, continuação 
para Madri. Hospedagem.

17º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e hospedagem. Na parte da manhã 
visita panorâmica que nos permitirá descobrir os 
contrastes que a capital da Espanha oferece. Em 
seguida, você vai poder desfrutar de um almoço 
opcional (inclui bebida) à base de deliciosas “tapas 
típicas madrilenas” em plena Plaza de Oriente, em 
frente ao Palácio Real. Para a parte da tarde, suge-
rimos uma visita à cidade imperial de Toledo.

18º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e hospedagem. Dia livre à sua 
inteira disposição para desfrutar das diversas 
atividades que esta cidade cosmopolita oferece.

19º Dia: (Sábado) MADRI
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM 
DA VIAGEM para participantes do circuito 
com final em Madri.
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ZARAGOZA
ASSIS

FLORENÇANICE PISA

BARCELONA ROMA

VERONA VENEZA

INNSBRUCK

MADRI

DOVER

ROTEMBURGO
HEIDELBERG

PÁDUA

BRUGES GENT

AMIENS

BRUXELAS
LONDRES

PARIS

CALAIS

EUROPA  
MÁGICA

Itinerário 19 ou 25 dias

A partir de 2.040 USD

52$

1º Dia: (Quarta) AMÉRICA - LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia: (Quinta) LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. Possibilidade 
de fazer uma excursão opcional a Londres, à 
City e visita a um típico “English Pub”. 

3º Dia: (Sexta) LONDRES
Café da manhã e hospedagem. Na parte da ma-
nhã, visita panorâmica à capital do Reino Unido. 
Com mais de 2 mil anos de história, sua popu-
laridade pode ser atribuída à sua riqueza his-
tórica e cultural, repleta de edifícios históricos, 
museus e monumentos importantes. Passare-
mos pelos lugares mais representativos, como 
as Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia 
de Westminster, Praça de Trafalgar, Palácio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
e bairro de Knightsbridge.Tarde livre para con-
tinuar desfrutando de uma das capitais mais 
animadas do mundo ou aproveitar para fazer 
ótimas compras.

4º Dia: (Sábado) LONDRES
Café da manhã e hospedagem. Dia livre durante 
o qual poderemos fazer uma excursão opcional 
a Oxford e Windsor. Oxford é a cidade universitá-
ria mais famosa do mundo. Conheceremos o in-
terior de uma de suas prestigiosas faculdades. 
A seguir, nos dirigiremos a Windsor atravessan-
do o vale do Tâmisa, passando pelas cidadezi-
nhas típicas do interior da Inglaterra, como a 
adorável Henley-on-Thames, onde se celebra a 
famosa Regata Real. Chegada a Windsor, tempo 
livre e posteriormente, visita ao famoso Castelo 
(entrada inclusa), residência oficial da Família 
Real há vários séculos. À tarde, retorno a Lon-
dres. 

5º Dia: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE 
- EUROTÚNEL - CANAL DA MANCHA - CALAIS - 
BRUGES - GENT - BRUXELAS 
Café da manhã e saída para Folkestone para 
passar pelo Eurotúnel por debaixo do Canal da 
Mancha e seguir rumo às joias da Bélgica. Bru-
ges, a “pequena Veneza do Norte” e Patrimônio 
da Humanidade. Tempo livre para descobrir 
uma das cidades mais encantadoras da Europa 
e desfrutar do charme de suas ruas e canais. 
Continuação para Gent (Gante), uma das cidades 
históricas mais belas da Europa e muito ani-
mada graças a sua famosa universidade, onde 
poderemos descobrir seus recantos mágicos e 
seus edifícios dos séculos XVI e XVII. Seguire-
mos viagem até a capital belga. Hospedagem.

6º Dia: (Segunda) BRUXELAS (opcional para 
Mechelen e Lovaina) 
Café da manhã e hospedagem. Na parte da 
manhã faremos a visita a esta bela cidade, 
sede da União Europeia. Passaremos pelos 
locais mais emblemáticos, como a Grand Pla-
ce, considerada a praça mais bonita do mun-
do, o Manneken Pis - o garotinho que faz xixi, 
símbolo da cidade -, o Atomium, com mais de 
100 metros de altura, representando Bruxelas 
como símbolo de vanguarda, etc. À tarde, pos-
sibilidade de visitar duas cidades importantes 
da história e cultura flamengas: Mechelen, 
antiga capital dos Países Baixos na época 
dos duques de Borgonha e atual capital ecle-
siástica da Bélgica e, a seguir, Lovaina, bela 
cidade da região de Flandres e uma das mais 
célebres graças a sua prestigiada universida-
de, onde  Erasmo de Rotterdam foi professor. 
Retorno a Bruxelas
 
7º Dia: (Terça) BRUXELAS (opcional a 
AMSTERDÃ) 
Café da manhã e hospedagem. Dia livre para 
continuar descobrindo esta bela cidade ou fa-
zer uma excursão opcional de dia completo a 
Amsterdã. Saída para Antuérpia, uma das ci-
dades comerciais mais importantes do norte 
da Europa graças a seu impressionante porto, 
também conhecida como a “Capital Mundial 
dos Diamantes”. Atravessando a fronteira da 
Holanda, vamos poder comprovar como o 
terreno é plano, veremos os típicos moinhos 
de vento e os pôlderes, antigos leitos oceâ-
nicos que tornam o país famoso. Seguiremos 
para o rio Amstel para admirar um de seus 
moinhos reformados. Entrando na capital ho-
landesa, passaremos pela famosa cervejaria 
Heineken e pelo célebre Rijksmuseum. Tempo 
livre para o almoço. Depois, daremos um pas-
seio de barco com guia ao longo dos famosos 
canais e nos arredores da Praça Dam (onde 
se encontra o Palácio Real) e o Bairro da Luz 
Vermelha Também faremos uma caminhada 
até chegar à casa de Anne Frank. Retorno a 
Bruxelas.

8º Dia: (Quarta) BRUXELAS - AMIENS - PARIS
Café da manhã e saída para Amiens, cidade 
histórico-artística que possui uma joia da arte 
gótica: a catedral de Notre-Dame, que faz parte 
do Patrimônio Mundial da UNESCO. Bem perto 
encontra-se o bairro medieval de Saint-Leu, 
antigo bairro de curtidores, tecelões e tinturei-
ros, um lugar realmente encantador, com suas 
pequenas casas coloridas que se alinham ao 
longo dos canais e os charmosos restaurantes 
e cafés, situados às margens do canal. Conti-

Início de circuito. Fim de circuito.

O PREÇO INCLUI ______________________________________________________

• Seguro de assistência em viagem. 
• Traslados de chegada e saída (aerop. / hotel / aerop.)
• Hospedagem com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante toda a viagem.
• Visita com guia local em Londres, Bruxelas, Paris, 

Innsbruck, Veneza, Florença, Roma, Barcelona e 
Madri.

• Travessia do Canal da Mancha pelo Eurotúnel 
Folkestone-Calais.

• Taxas turísticas.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES__________________

Noites Cidade Hotel

3 LONDRES Royal National ***
3 BRUXELAS Catalonia Bruxelas***
3 PARIS Campanile Bagnolet***
1 HEIDELBERG Excelsior Ludwigshafen***
1 INNSBRUCK Rumerhof****

1
VENEZA 
(Mestre)

Albatros ****

2 FLORENÇA Delta ****
3 ROMA Marc Aurelio****
1 NICE Campanile Nice Aeroport ***

2 BARCELONA Catalonia Atenas ****

3 MADRI Florida Norte ****

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA ___________________

Abr 11 Set 5 12 19
Mai 2 9 16 30 Out 10
Jun 13 27 Dez 19
Jul 11 18 25 Fev19 27
Ago 8 22 29 Mar19 13 20
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

CÓD. 538LR-18/19 538LR-18/19

Início
Fim

Duração

LONDRES
ROMA

19 dias

LONDRES
MADRI

25 dias
Preços por pessoa Quarto Duplo  USD

Baixa Temporada ___________ 2.040 2.620
Média Temporada __________ 2.100 2.690
Alta Temporada _____________ 2.270 2.910
Supl. quarto individual ______ 940 1.250
Supl. Pacote MP ESPECIAL.- 
2/4 Refeições Típicas com 
bebida: (ASSIS: Alm. italiano 
+ ROMA: Jantar com Tenores 
+ BARCELONA: Alm. catalão 
e visita com guia ao Pueblo 
Español + MADRI: Tapas) _____

90 180
Desc. Venda Antecipada __ 40 52

NOTA  ___________________________________________________________________________

(*) Opcional volta ROMA - BARCELONA de Ferry 
(detalhes na página 7).

itinerario
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nuação da viagem para Paris. Hospedagem. À 
noite você vai poder realizar a visita opcional 
“Paris Iluminada e Cruzeiro ao longo do Sena”.

9º Dia: (Quinta) PARIS 
Café da manhã e hospedagem. Na parte da 
manhã, visita panorâmica na “Cidade Luz”, 
percorrendo seus marcos mais importantes. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eif-
fel. Tarde livre para fazer uma visita opcional 
ao museu do Louvre ou ao boêmio bairro de 
Montmartre e catedral de Notre-Dame. À noi-
te, você pode assistir ao show do mundial-
mente famosos Moulin Rouge.

10º Dia: (Sexta) PARIS
Café da manhã e hospedagem. Dia livre du-
rante o qual você poderá fazer uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
residência do Rei Sol, declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO em 1979.

11º Dia: (Sábado) PARIS - HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, ci-
dade universitária, berço da cultura alemã e 
louvada por todos os poetas românticos ale-
mães. Bem no alto de suas estreitas ruelas 
erguem-se, majestosas, as ruínas do castelo 
de Heidelberg, local que foi residência dos 
príncipes-eleitores do Palatinado. Passeio a 
pé pelo centro histórico. Hospedagem.

12º Dia: (Domingo) HEIDELBERG (Rota 
Romântica) - ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Românti-
ca, chegaremos a Rotemburgo, onde faremos 
uma caminhada para admirar esta bela cida-
de medieval que parece saída de um conto 
de fadas. Continuação de nossa viagem para 
adentrar no coração dos Alpes Austríacos. Te-
remos a oportunidade de admirar belíssimas 
paisagens alpinas até nossa chegada a Inns-
bruck. Hospedagem. 

13º Dia: (Segunda) INNSBRUCK - VERONA - 
VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica nesta 
preciosa cidade austríaca, capital do Tirol e 
rodeada de montanhas entre 2.000 e 2.500 
metros de altitude. Conheceremos o símbolo 
da cidade, o Telhado de Ouro, em pleno cen-
tro histórico. Em seguida, saída para Verona, 
mundialmente famosa pela história de amor 
de Romeu e Julieta. Tempo livre e continuação 
de nossa viagem até Veneza. Hospedagem.

14º Dia: (Terça) VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé por 

esta cidade singular, que nos levará ao im-
pressionante espaço monumental Praça de 
São Marcos, que é, há séculos, o símbolo his-
tórico da cidade. Veremos também a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos lugares mais re-
presentativos e românticos de Veneza. Ao fi-
nalizar a visita, tempo livre e possibilidade de 
fazer uma excursão opcional de gôndola. Em 
seguida, saída para Pádua, breve parada para 
visitar a igreja de Santo Antônio e prosseguir 
para Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento. Hospedagem. 

15º Dia: (Quarta) FLORENÇA
Café da manhã e hospedagem. Visita panorâ-
mica que nos apresentará a cidade da Arte. 
Tarde livre para continuar descobrindo este 
local incrível. 

16º Dia: (Quinta) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para vi-
sitar a Basílica de São Francisco. Em seguida 
você vai poder desfrutar opcionalmente de 
um almoço típico italiano (bebida inclusa).  
Depois, retomaremos nosso itinerário para 
chegar a Roma. Hospedagem. Possibilidade 
de fazer a visita opcional “Roma Barroca”, 
durante a qual você vai poder descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

17º Dia: (Sexta) ROMA
Café da manhã e hospedagem. Visita pano-
râmica pela cidade passando pelos lugares 
mais importantes da “Cidade Eterna”. A visita 
termina na Praça de São Pedro. Tempo livre. 
Você pode optar por fazer uma visita opcional 
aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e Basíli-
ca de São Pedro. Na hora marcada, saída op-
cional para o centro de Roma para jantar em 
um belo palacete às margens do rio Tibre, 
onde passaremos uma noite especial anima-
da por excelentes tenores.

18º Dia: (Sábado) ROMA (Nápoles - Capri e 
Pompeia)
Café da manhã e hospedagem. Dia livre que 
você pode aproveitar para fazer uma das vi-
sitas opcionais mais interessantes da Itália: 
“Nápoles, Capri e Pompeia”, incluindo almoço.

19º Dia: (Domingo) ROMA - PISA - NICE*
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM 
DA VIAGEM para os participantes do circuito 
com FIM EM ROMA. 
Para os demais clientes, café da manhã e saí-
da para Pisa para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela catedral, o batis-

tério e a famosa torre inclinada. Continuação 
para Nice, capital da Côte d’Azur. Hospeda-
gem. Sugerimos participar de uma excursão 
opcional a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso 
cassino. 

20º Dia: (Segunda) NICE - BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico 
pela cidade para continuar rumo à fronteira 
espanhola através da Provença. Chegada a 
Barcelona. Hospedagem. Que tal desfrutar 
das diversas possibilidades noturnas que a 
cidade oferece? 

21º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã e hospedagem. Visita panorâ-
mica pela cidade com seus lugares mais re-
presentativos. Em seguida, possibilidade de 
fazer uma visita opcional ao Pueblo Español, 
verdadeiro museu a céu aberto, onde se reú-
nem, em forma de maquete, os elementos 
mais representativos da arquitetura de to-
das as regiões espanholas. Finalizaremos 
esta visita saboreando um almoço típico ca-
talão com bebida inclusa. Restante da tarde 
livre.

22º Dia: (Quarta) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã e continuação de nossa via-
gem rumo a Zaragoza, onde teremos oportu-
nidade de visitar a famosa Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidade. 
Na parte da tarde, continuação para Madri. 
Hospedagem.

23º Dia: (Quinta) MADRI
Café da manhã e hospedagem. Na parte da 
manhã visita panorâmica com guia local, que 
nos permitirá descobrir os contrastes que a 
capital da Espanha oferece. Em seguida, você 
vai poder desfrutar de um almoço opcional 
(inclui bebida) à base de deliciosas “tapas tí-
picas madrilenas” em plena Plaza de Orien-
te, em frente ao Palácio Real. Para a tarde, 
sugerimos uma visita opcional à cidade impe-
rial de Toledo. 

24º Dia: (Sexta) MADRI
Café da manhã e hospedagem. Dia livre à sua 
inteira disposição para desfrutar das diversas 
atividades que esta cidade cosmopolita ofe-
rece.

25º Dia: (Sábado) MADRI 
Café da manhã, traslado ao aeroporto e FIM 
DA VIAGEM para os participantes do circuito 
com FIM EM MADRI.
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VIGO
LA TOJA

A CORUÑA

MADRI

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

ASTORGA

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA

SALAMANCA

BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

CAPRICHOS DO  
CANTÁBRICO

CANTÁBRICO
CANTÁBRICO · RIAS BAIXAS

Itinerário 5 ou 8 dias

A partir de 580 USD

30$

 CANTÁBRICO 

DATAS DE SAÍDA DE MADRI_______________________________

SÁBADOS - De 7 ABRIL a 13 OUTUBRO 2018.

1º Dia: (Sábado) MADRI - ZARAGOZA -  
SAN SEBASTIÁN
Saída de nosso Terminal, situado no estacio-
namento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 
9 horas, rumo a Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro 
histórico. À tarde, continuação para San Se-
bastián. Circuito panorâmico nesta cidade de 
estilo francês, cuja paisagem é dominada pela 
baía e pela praia de La Concha. Hospedagem.

2º Dia: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO -
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Café da manhã. Saída rumo ao Monte Igueldo, 
de onde é possível contemplar a vista da cida-
de e continuação para Bilbao. Passeio panorâ-
mico com tempo livre na esplanada do Museu 
Guggenheim para pode admirar esta moder-
na obra de arquitetura. Prosseguiremos até 
Castro Urdiales, típica cidade de pescadores 
do norte. Tempo livre. Saída para Santander, 
cidade portuária que conta com numerosas 
praias, como a de El Sardinero. Hospedagem.

3º Dia: (Segunda) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, 
que abriga verdadeiros tesouros arquitetôni-
cos, como a Colegiada de Santa Juliana. Con-
tinuação para Covadonga e tempo livre para 
visitar o Santuário e a gruta com a imagem da 
Virgem. À tarde, saída para Oviedo, que des-
taca pela beleza de suas ruas e sua Catedral, 
uma das obras mais importantes do gótico 
asturiano e Patrimônio da Humanidade. Hos-
pedagem.

4º Dia: (Terça) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO -
LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón, circuito pa-
norâmico e continuação para Cudillero, típica 
vila de pescadores. À tarde, saída para Lugo, 
que ainda conserva vestígios de seu passado 
romano, como suas muralhas, declaradas Pa-
trimônio da Humanidade. Hospedagem.

5º Dia: (Quarta) LUGO - ASTORGA - MADRI
Café da manhã. Saída para Astorga com breve 
pausa e tempo livre para admirar seu famoso 
Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Continua-

ción por Medina del Campo até chegar a Ma-
dri. FIM DA VIAGEM 

extensão rias baixas
 CANTÁBRICO · RIAS BAIXAS 

DATAS DE SAÍDA DE MADRI_______________________________

SÁBADOS - De 7 ABRIL a 13 OUTUBRO 2018.

5º Dia: (Quarta) LUGO - A CORUÑA
Café da manhã. Saída para A Coruña. Visita 
panorâmica percorrendo o Passeio da Mari-
na, a Praça de Maria Pita, a Torre de Hércules, 
onde faremos uma parada para admirar o fa-
rol mais antigo do mundo. Tarde livre. Possibi-
lidade de fazer uma excursão opcional às Rias 
Altas. Hospedagem.

6º Dia: (Quinta) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago, Patrimô-
nio da Humanidade, centro de peregrinação 
cristã e ponto final do Caminho de Santiago. 
Visita à cidade percorrendo a Praça do Obra-
doiro e sua Catedral, dedicada ao Apóstolo 
São Tiago, o Maior. Tarde livre. Hospedagem.

7º Dia: (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Café da manhã. Saída para a região mais deli-
ciosa das Rias Baixas galegas rumo a La Toja, 
uma das ilhas mais conhecidas graças ao seu 
famoso balneário. Tempo livre e continuação 
pela Ria de Arosa e Pontevedra até chegar a 
Vigo. Hospedagem. 

8º Dia: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRI
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata 
até chegar a Salamanca. Tempo livre nesta 
cidade universitária, cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade, para 
admirar sua Praça Principal (Plaza Mayor), 
a Casa das Conchas, a Catedral e a Universi-
dade. Continuação da viagem para Villacastín 
e Guadarrama, para chegar a Madri. FIM DA 
VIAGEM.

Início e fim de circuito.

CÓD. 255-18

CANTÁBRICO 
Início e Fim

Duração
MADRI
5 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo  USD

Baixa Temporada ____________________________  580 
Alta Temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) ______________________  650 
Supl. quarto individual ________________________  230 

Desc. Venda Antecipada ___________________ 20

CÓD. 170-18

CANTÁBRICO · RIAS BAIXAS
Início e Fim

Duração
MADRI
8 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo  USD

Baixa Temporada ____________________________  970 
Alta Temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ________________  1.040 
Supl. quarto individual ________________________  400 

Desc. Venda Antecipada ___________________ 30

O PREÇO INCLUI ______________________________________________________

• Seguro de assistência em viagem.
• Hospedagem com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante todo o circuito.
• Passeio panorâmico em San Sebastián, Bilbao e Gijón.
• Taxas turísticas.
Extensão Rías Bajas:
• Visita com guia local em Santiago e passeio 

panorâmico na Coruña.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES__________________

Noites Cidade Hotel

1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****

Extensão Rías Bajas:
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****

NOTA________________________________________________________

* Existe a possibilidade que a etapa de LUGO - MADRI 
seja feita de Trem ou Ônibus regular.
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RONDA

TOLEDO

COSTA DEL SOL

CASABLANCA
RABAT

TÂNGER

MEKNÈS
FEZ

MARRAKECH

ALGECIRAS

ZARAGOZA BARCELONA

VALÊNCIA

ALICANTE

GRANADA

MADRI

SEVILHA

CÁCERES

ENCANTOS  
DA ESPANHA  
E MARROCOS

ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · MARROCOS
ANDALUZIA · C. MEDITERRÂNICA · MARROCOS 

 · BARCELONA 

Itinerário 12 ou 15 dias

A partir de 1.640 USD

50$

 ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · MARROCOS 
DATAS DE SAÍDA DE MADRI_______________________________

QUARTAS - O ano todo, de 4 ABRIL 2018 a de 27 
MARÇO 2019.
* De Novembro a Março, Cáceres será substituída por Córdoba, 
incluindo a visita à cidade e sua famosa Mesquita.

1º Dia: (Quarta) MADRI - CÁCERES - 
SEVILHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacio-
namento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 
horas, rumo à região de Extremadura até chegar 
a Cáceres. Cidade Patrimônio da Humanidade. 
Suas muralhas e edifícios lhe outorgaram o título 
de “Terceiro Complexo Monumental da Europa”. 
Destaca-se seu centro antigo com seu bairro me-
dieval. Continuação da viagem para Sevilha. Hos-
pedagem.

2º Dia: (Quinta) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã visita pa-
norâmica passando ao longo da Universidade, 
do Parque Maria Luisa, da Praça de América, 
dos Pavilhões da Exposição Universal de 1929 
e dos Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz, até che-
gar à Catedral (visita ao interior) com a Giralda. 
Tarde livre para explorar a cidade e seus bairros 
típicos. Hospedagem.

3º Dia: (Sexta) SEVILHA - RONDA - 
COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída para Ronda, uma das 
cidades mais antigas da Espanha. Tempo livre 
para admirar seus monumentos mais significa-
tivos, como a Arena de Touros e a Ponte Nova. 

Na parte da tarde, saída para a Costa del Sol. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e hospedagem. Dia livre 
neste ponto turístico mundialmente famoso. 
Você vai poder desfrutar de suas praias, que 
estão entre as melhores da Europa, de seus 
famosos portos esportivos, quiosques e restau-
rantes. 

5º Dia: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/ 
TARIFA - TÂNGER - RABAT
Café da manhã e saída ao longo da Costa del 
Sol até chegar a Tarifa, onde iremos embarcar 
no ferry para cruzar o estreito de Gibraltar com 
destino a Tânger. O Estreito de Gibraltar é a se-
paração natural entre dois mares, o Mediterrâ-
neo e o Oceano Atlântico, e entre dois continen-
tes e suas diferentes culturas: Europa e África. 
Durante esta agradável travessia de cerca de 15 
km, teremos a oportunidade avistar simpáticos 
grupos de golfinhos que habitam estas águas 
ao longo do ano e, com sorte, até mesmo ba-
leias e orcas migratórias. Desembarque e breve 
visita panorâmica nesta cidade labiríntica como 
poucas no mundo, cuja proximidade com o velho 
continente e a forte presença de potências eu-
ropeias marcaram profundamente sua história, 
dando origem a uma sociedade multicultural. 
Continuação para Rabat, a capital do Reino de 
Marrocos. Visita panorâmica à cidade passando 
pelo Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a 
Torre Hassan e a Fortaleza ou Kasbah dos Ou-
daias. Jantar e hospedagem. 

Início e fim de circuito.

CÓD. 233-18/19

ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · 
MARROCOS

Início e Fim
Duração

MADRI
12 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo  USD

Baixa Temporada ____________________________  1.640 
Alta Temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ________________  1.740 
Supl. Feira de Sevilha 2018
(Saída 18 de Abril) ______________________________  120 
Supl. quarto individual ________________________  510 

Desc. Venda Antecipada ___________________ 50

O PREÇO INCLUI ______________________________________________________

• Seguro de assistência em viagem.
• Hospedagem com café da manhã buffet.
• Guia acompanhante durante todo o circuito.
• Visita com guia local em Sevilha, Rabat, Marrakech, 

Fez, Alhambra de Granada e Toledo. Passeio 
panorâmico em Tânger, Casablanca e Meknès.

• Travessia do Estreito de Gibraltar de Ferry.
• Inclui 6 jantares e 2 almoços.
• INCLUI SERVIÇO DE CARREGADORES NOS HOTÉIS DE 

MARROCOS.
• Taxas turísticas.
Extensão Levante e Barcelona:
• Visita com guia local em Barcelona e passeio 

panorâmico em Alicante.

CÓD. 285-18

ANDALUZIA · C. MEDITERRÂNICA 
· MARROCOS · BARCELONA

Início e Fim
Duração

MADRI
15 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo  USD

Baixa Temporada ____________________________  2.170 
Alta Temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ________________  2.220 
Supl. Feira de Sevilha 2018
(Saída 18 de Abril) ______________________________  120 
Supl. quarto individual ________________________  690 

Desc. Venda Antecipada ___________________ 50

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES__________________

Noites Cidade Hotel

2 SEVILHA Don Paco ***
3 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Supl.
1 GRANADA Saray ****

Extensão Levante e Barcelona:
1 VALÊNCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***

Para a entrada em Marrocos é preciso informar até no máxi-
mo 72 horas antes da chegada, os seguintes dados do pas-
saporte: número, nacionalidade e datas de nascimento, de 
emissão e de validade.
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6º Dia: (Segunda) RABAT - CASABLANCA -  
MARRAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca, capi-
tal econômica, industrial e financeira que re-
presenta o desenvolvimento e a modernidade, 
além de ser o primeiro porto do país. Visita pa-
norâmica a esta cidade lendária e cosmopolita. 
Finalizada a visita, tempo livre para admirar 
a magnífica Mesquita de Hassan II, a terceira 
maior do mundo. Continuação para Marrakech. 
Jantar e hospedagem.

7º Dia: (Terça) MARRAKECH 
Café da manhã, almoço e hospedagem. Pela 
manhã, visita à cidade imperial e capital do 
sul, onde se destaca o minarete Koutoubia (ir-
mão gêmeo da Giralda de Sevilha), as tumbas 
Saadianas, o Palácio Bahia e a movimentada 
Praça Jemaa El Fna, Patrimônio Cultural da 
Humanidade e autêntico mostruário da vida 
e cultura marroquinas, onde poderemos ad-
mirar músicos, encantadores de serpentes, 
acrobatas, dançarinos, etc. Tarde livre que 
você pode aproveitar para continuar visitando 
a cidade.

8º Dia: (Quarta) MARRAKECH - MEKNÈS - FEZ 
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimô-
nio Cultural da Humanidade. Essa localidade 
foi a capital durante o reinado do sultão Moulay 
Ismail, fundador da dinastia Alauíta, que cons-
truiu uma cidade impressionante, cercada por 
altas muralhas com portões monumentais. Vi-
sita panorâmica para admirar o portão de “Bab 
Al-Mansour”, o maior e mais belo do norte da 
África, os Silos e Estábulos, e o Mausoléu de 
Moulay Ismail. Continuação para Fez. Jantar e 
hospedagem.

9º Dia: (Quinta) FEZ 
Café da manhã, almoço e hospedagem. Na 
parte da manhã visita panorâmica pela cida-
de, sede da universidade mais antiga do mun-
do. Percorreremos os bairros judeu e cristão, 
as sete portas do Palácio Real e a Grande Me-
dina de Fez, a maior zona pedestre do mundo 
e Patrimônio da Humanidade, onde visitare-
mos uma madraçal (escola corânica) do sécu-
lo XIV. Tarde livre.

10º Dia: (Sexta) FEZ - TÂNGER - TARIFA/ 
ALGECIRAS - COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída para Tânger, onde 
embarcaremos no ferry para atravessar no-
vamente o estreito de Gibraltar em direção a 
Tarifa/Algeciras. Desembarque e continuação 
até a Costa del Sol finalizando nos diferentes 
pontos de encontro. Jantar e hospedagem.

11º Dia: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, 
saída para Granada, visitando o complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas 
e os Jardins do Generalife. Hospedagem.

12º Dia: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - 
MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a 
esta cidade, Patrimônio da Humanidade, fa-
zendo uma caminhada pelo centro histórico, 
visitando a Catedral (visita ao interior) e a 
igreja de São Tomé (visita ao interior), onde se 
encontra a obra-prima de El Greco, “O Enter-
ro do Conde de Orgaz”, e a Sinagoga de Santa 
Maria la Blanca. Na parte da tarde, saída para 
Madri. FIM DA VIAGEM.

extensão Levante e Barcelona
 ANDALUZIA · COSTA MEDITERRÂNICA ·  
 MARROCOS · BARCELONA 

DATAS DE SAÍDA DE MADRI_______________________________

QUARTAS - De 4 ABRIL a 17 OUTUBRO 2018.

12º Dia: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito 
panorâmico nessa bela cidade às margens do 
Mediterrâneo. Continuação para Valência. Hos-
pedagem.

13º Dia: (Segunda) VALÊNCIA - BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a ci-
dade ou visitar o moderno complexo da Cidade 
das Artes e das Ciências. Continuação para Bar-
celona. Hospedagem. 

14º Dia: (Terça) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita pano-
râmica percorrendo a Plaza de Espanha, Mont-
juic, onde faremos uma parada no mirante para, 
em seguida, dar um passeio a pé pelo Bairro Gó-
tico, onde veremos a Plaza de San Jaume, a Pre-
feitura e a Catedral (visita ao interior), finalizan-
do na Plaça Catalunya. Tarde livre. Hospedagem.

15º Dia: (Quarta) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo 
livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade e passear no 
centro antigo. À tarde, continuação para Madri. 
FIM DA VIAGEM.
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Itinerário 4 dias

Dubai 

A partir de 340 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias, de Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 01 Maio - 25 Set. Outras datas

Ibis Style Jumeira 340 410
Supl. Individual 120 200
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 360 475
Supl. Individual 130 265
Wyndham Dubai Marina 390 520
Supl. Individual 170 310
Movenpick Bur Dubai 405 545
Supl. Individual 190 340

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência 
em espanhol.

· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã.
· Visitas panorâmica de Dubai com guia local falando 
espanhol.

· Safari no deserto de Jeep 4x4, jantar churrasco e 
assistência em inglês.

· Cruzeiro a bordo de barco tradicional com jantar 
incluso e traslados.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Dubai Ibis Style Jumeira Turística

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primeira

 Wyndham Dubai Marina Primeira Sup.

 Movenpick Bur Dubai Luxo

NOTAS ______________________________________________

Visto não incluso: 140$. Taxa turística do país, paga-
mento direto no hotel.
Entrada Burj Khalifa (124º andar): 55$ 
Possibilidade de suplementos Feiras/Eventos nas 
seguintes datas (consultar): 
· Eid Al Fitr: 13-19 Junho 2018 
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço de 
pick up (recolha) e traslado ao hotel escolhido. 
Hospedagem.

2º Dia. DUBAI: Safari deserto
Meia pensão.
Manhã livre para passear, relaxar na piscina, fa-
zer compras ou descobrir a cidade. Na parte da 
tarde, embarcaremos numa excursão conhecida 
como o “Safari nas Dunas”. Uma parada em um 
ponto estratégico nos permitirá contemplar o sol, 
com o infinito deserto como pano de fundo, para 
apreciar a tranquilidade deste cenário. Depois de 
nossa aventura, chegaremos ao acampamento, 
onde você pode se divertir com as diversas ati-
vidades: passeio de camelo, pinturas de henna 
ou vestir-se com um traje de beduíno para tirar 
fotografias. No jantar, prove o delicioso churras-
co com especialidades grelhadas preparadas na 
hora. Para finalizar a noite, uma dançarina fará 
um show de dança do ventre. Retorno a DUBAI. 
Hospedagem.

3º Dia. DUBAI: Visita Dubai + cruzeiro
Meia pensão.
Pick up (recolha) no hotel para começarmos nos-
so passeio realizando uma panorâmica do mun-
dialmente conhecido Burj Al Arab, considerado o 
hotel mais luxuoso do mundo. Deste ponto, con-
tinuaremos nosso trajeto por Dubai, com uma 
paradas na mesquita de Jumeirah, onde pode-
remos fazer algumas fotografias. A partir deste 
lugar mítico, entraremos no distrito de Bastakiya, 

onde suas ruas explicam quase por si mesmas a 
história do país e suas estruturas, como as tor-
res de vento, que nos lembram quão engenhosos 
podem ser seus habitantes. Desembarcaremos 
no Museu de Dubai, localizado no forte Al Fahidi, 
onde teremos uma idéia de como era a vida da 
cidade no passado. Seguiremos para o píer para 
viajar a bordo de um Abra, barco tradicional que 
serve como táxi aquático, para chegar ao outro 
lado do Creek. Vamos passear pelo souk das es-
peciarias, onde nos deliciaremos com a grande 
quantidade de aromas, sabores e sensações. 
Seguiremos nosso passeio visitando o merca-
do de ouro (gold souk), onde aprenderemos a 
importância deste material na cultura árabe e 
veremos os desenhos originais exibidos nas di-
versas vitrines. O tour finaliza com o traslado a 
um dos maiores centros comerciais do mundo, o 
Dubai Mall, onde se encontra o Burj Khalifa, edi-
fício mais alto do mundo, que proporciona vistas 
imperdíveis da cidade a partir do 124º ou do 148º 
andar (não inclui a subida). Na parte da tarde, 
jantar a bordo do típico Dhow Cruise. A viagem 
transcorre a partir da desembocadura do cór-
rego, evitando os “Abras” ou táxis aquáticos ao 
longo do riacho até chegar ao iluminado DUBAI 
Creek Golf Club. Volta ao hotel. Hospedagem.

4º Dia. DUBAI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços. 
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Itinerário 5 dias

Dubai

A partir de 440 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias, de Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 01 Maio - 25 Set. Outras datas

Ibis Style Jumeirah 440 560 
Supl. Individual 160 250
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 475 640
Supl. Individual 190 360
Wyndham Dubai Marina 525 715
Supl. Individual 230 430
Movenpick Bur Dubai 550 745
Supl. Individual 260 455

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência 
em espanhol.

· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã.
· Visita panorâmica em Dubai com guia local falando 
espanhol.

· Safari no deserto de Jeep 4x4, jantar churrasco e 
assistência em inglês.

· Visita de dia completo em Abu Dhabi com almoço 
incluso.

· Entrada à Grande Mesquita Branca (Sheik Zayed) em 
Abu Dhabi.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

4 Dubai Ibis Style Jumeirah Turística

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primeira

 Wyndham Dubai Marina Primeira Sup.

 Movenpick Bur Dubai Luxo

NOTAS ______________________________________________

Visto não incluso: 140$. Taxa turística do país, paga-
mento direto no hotel.
Entrada Burj Khalifa (124º andar): 55$ 
Possibilidade de suplementos Feiras/Eventos nas 
seguintes datas (consultar): 
· Eid Al Fitr: 13-19 Junho 2018 
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço de 
pick up (recolha) e traslado ao hotel escolhido. 
Hospedagem.

2º Dia. DUBAI: Safari deserto
Meia pensão.
Manhã livre para passear, relaxar na piscina, 
fazer compras ou descobrir a cidade. À tarde, 
passaremos para pegar você no hotel para fa-
zer um safari no deserto em luxuosos veículos 
4x4 que o levam a um encontro pessoal com um 
mundo diferente, durante o qual você vai poder 
desfrutar da emoção de viajar pelas dunas de 
areia. A rota passa por fazendas de camelo e 
uma paisagem espetacular que oferece uma ex-
celente oportunidade para tirar fotos. Faremos 
uma pausa para apreciar a magia e a glória do 
pôr-do-sol da Arábia e a eterna beleza do de-
serto, surfar na areia e, finalmente, chegar ao 
ambiente árabe tradicional do acampamento, 
onde você pode andar de camelo, fumar a aro-
mática Shisha (cachimbo de água), fazer uma 
tatuagem de henna, ou simplesmente desfrutar 
da atmosfera à luz da lua com um buffet árabe 
de grelhados com saladas frescas e churrascos 
de carne e frango com frutas de sobremesa. 
Durante o jantar, você vai se encantar com um 
show de folclore árabe com uma dançarina de 
dança do ventre. (Danças não são permitidas 
durante o mês do Ramadã). Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

3º Dia. DUBAI: Visita Dubai 
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita de meio dia na cidade 
de Dubai. Dubai é uma cidade que apresenta um 
cenário diferente em cada esquina, oferecendo 
uma mistura rica do novo e do antigo, o que 
faz dela principal destino turístico do Oriente 
Médio. Neste passeio você vai admirar as pai-
sagens magníficas da enseada de Dubai Creek, 
passando pela área do patrimônio de Bastakiya 
e suas fascinantes casas antigas com típicas 
torres de vento construídas por comerciantes 
ricos. Em seguida vamos levá-lo à fortaleza 
de Al Fahidi, de 225 anos. É neste local que o 
Museu de Dubai conserva arquivos valiosos so-
bre o passado da cidade, bem como crônicas 
de suas diferentes fases de desenvolvimento. 
Depois, a bordo de um Abra, um barco tradicio-
nal, você vai atravessar a enseada e visitar o 

souk de especiarias e o mercado de ouro. No 
caminho para Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso 
do mundo, faremos uma parada para fotos ao 
lado da Mesquita de Jumeirah, um monumento 
arquitetônico de Dubai. Retorno ao hotel. Tarde 
livre. Hospedagem.

4º Dia. DUBAI: Excursão Abu Dhabi
Meia pensão.
Saída do hotel para a visita a Abu Dhabi, capi-
tal dos Emirados Árabes Unidos e residência 
do Conselho Federal Nacional. Seu passeio 
começará em Dubai, de onde você viajará por 
cerca de duas horas para chegar a Abu Dhabi 
passando pelo maior porto já construído pelo 
homem, em Jebel Ali. Você vai ficar cativado 
pela grandeza das novas adições ao horizon-
te de Abu Dhabi, bem como pela majestosa 
Grande Mesquita, que é uma das maiores 
mesquitas do mundo. Em seguida você será 
conduzido pelo coração da cidade, onde verá a 
famosa “Praça União” caracterizada por seus 
temas simbólicos inspirados pelos costumes 
do país. Depois de um passeio pela corniche, 
você visitará a cidade do patrimônio especial-
mente projetada por sua Alteza, o falecido 
Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan, para re-
cordar o passado aos mais jovens. Você tam-
bém terá a oportunidade de visitar as lojas 
do Abu Dhabi Marina Mall, com uma grande 
variedade de lojas de souvenirs e boutiques 
de luxo. Almoço incluído. À tarde, volta para 
Dubai. Hospedagem.

5º Dia. DUBAI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeropor-
to para embarcar rumo ao seu próximo desti-
no. Fim da viagem e de nossos serviços.
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Itinerário 8 dias

A partir de 1.485 USD

1º Dia: (Domingo) ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Dependen-
do de seu horário de voo, possível tempo livre. 
Hospedagem.

2º Dia: (Segunda) ROMA 
Café da manhã. Na parte da manhã faremos a 
visita panorâmica. Passaremos ao longo das 
margens do Tibre, pela Avenida dos Fóruns, 
pela praça Veneza, pelo Coliseu, o Circo Máximo, 
bairro de Trastevere. Restante do dia livre ou 
possibilidade de fazer uma visita opcional aos 
Museus Vaticanos, à Capela Sistina e à Basílica 
de São Pedro. Tarde livre. Possibilidade de visi-
tar opcionalmente a Roma Barroca, quando co-
nheceremos as fontes e praças mais represen-
tativas da cidade, como a Piazza del Pantheon 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio 
da cidade, a Fontana di Trevi, etc. Hospedagem.

3º Dia: (Terça) ROMA - POMPEIA - NÁPOLES
Café da manhã. Na parte da manhã, seguiremos 
para a região da Campânia, onde iremos visitar 
a cidade de Pompeia. Faremos um tour com um 
guia especializado que vai percorrer conosco o 
que há de melhor no sítio arqueológico. Almo-
ço tradicional campano. Após o almoço, segui-
remos para Nápoles. Ao chegar, faremos um 
circuito panorâmico pela capital, começando 
pela colina do Vomero, veremos o porto e per-
correremos o centro histórico da cidade. Jantar 
e hospedagem.

4º Dia: (Quarta) NÁPOLES
Café da manhã. Pela manhã faremos um pas-
seio a pé com um guia local pelo centro his-
tórico da cidade. Seguiremos para a Capela 
de Sansevero, onde veremos o Cristo sob véu. 
Finalmente, visita à catedral da Assunção, tam-
bém conhecida como catedral de São Januá-
rio, uma construção de estilo gótico dedicada 
ao padroeiro da cidade, San Gennaro, mártir 
que faleceu por causa de sua fé e cujo sangue 
é mantido em um recipiente hermético. Almo-
ço. Tarde livre ou possibilidade (opc.) de visitar 
o museu Arqueológico Nacional, um dos mais 
importantes museus arqueológicos do mundo, 
com uma rica coleção de obras da civilização 
greco-romana. Retorno ao hotel. Hospedagem.

5º Dia: (Quinta) NÁPOLES - CAPRI - SORRENTO
Café da manhã. Manhã livre ou possibilidade 
(opc.) de fazer uma excursão à ilha de Capri. Ao 
chegar, visitaremos: Capri, Anacapri e se o tempo 
permitir, conheceremos uma das muitas grutas 
que rodeiam a ilha. Almoço e tempo livre na ilha. 
Na parte da tarde seguiremos para Sorrento. Ao 
chegar, traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

6º Dia: (Sexta) SORRENTO -
COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Visita panorâmica em Sorrento. 
Continuação ao longo da costa Amalfitana até 
Positano, um dos locais mais representativos da 
Península de Sorrento. Vamos dar um passeio 
em suas ruelas, que contam, em certos trechos 
com algumas escadarias; de lá embarcaremos 
para Amalfi, principal localidade da Costa Amal-
fitana, famosa, por sua catedral e pela produção 
de limoncello, licor típico da região. Continuação 
para Salerno e visita panorâmica com guia lo-
cal, durante a qual poderemos apreciar lugares 
incríveis, como o Castelo, a igreja de San Pietro 
a Corte, o Teatro Verdi ou a catedral de San Mat-
teo. Jantar. Hospedagem.

7º Dia: (Sábado) SALERNO - 
GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - NÁPOLES
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar 
as famosas Grutas do Anjo de Pertosa, origi-
nadas há mais de 35 milhões de anos, as mais 
importantes do sul da Itália e as únicas que 
possuem um rio subterrâneo; pequena traves-
sia de barco e caminhada (recomenda-se levar 
um casaco e usar calçados confortáveis), du-
rante a qual podemos ver todas as formações 
de estalactites e estalagmites que as tornam 
únicas. Continuação para Paestum (Pesto) e vi-
sita ao sítio arqueológico onde se destacam três 
dos templos dóricos do século V a.C. mais pre-
servados do mundo. Também conheceremos o 
museu, onde se encontram vestígios da antiga 
civilização grega de Poseidonia. Almoço. Conti-
nuação para Nápoles. Hospedagem.

8º Dia: (Domingo) NÁPOLES ou ROMA 
Café da manhã. Tempo livre até o horário mar-
cado e traslado ao aeroporto de Roma ou de 
Nápoles (o que for mais conveniente) para em-
barcar no voo rumo a sua cidade de destino. FIM 
DE NOSSOS SERVIÇOS.

Nos casos de Roma, Nápoles e Costa Amalfi-
tana, o traslado de saída da cidade de Nápoles 
presta-se a voos que partem após as 15 horas e 
dirige-se diretamente ao aeroporto de Fiumici-
no, sem entrar na cidade para deixar passagei-
ros. Independentemente da hora de partida do 
voo, o traslado é feito em um grupo único para 
todos os passageiros, portanto, não é recomen-
dável reservar um voo de noite, para evitar pas-
sar muitas horas no aeroporto. Para os clientes 
que têm noite extra em Nápoles, não há tras-
lado até Roma se tiverem voos partindo desta 
cidade; só há traslado de saída para os voos que 
partem de Nápoles.

Início do circuito. Fim de circuito.

ROMA · NÁPOLES  
· COSTA AMALFITANA

Início
Fim

Duração

ROMA
NÁPOLES

8 dias
Preços por pessoa USD

Quarto  
Duplo/Triplo

Supl.  
Individual

Baixa Temporada  _________ 1.485 423
Alta Temporada  __________ 1.568 439

Supl. Europa Plus  ________ 249 249

O PREÇO INCLUI ________________________________________

•  Traslados de entrada e saída para os principais 
aeroportos.

• Seguro de viagem.
•  7 noites de hospedagem sendo 2 noites em Roma, 3 

em Nápoles, 1 em Sorrento e 1 em Salerno.
•  Visita com guia local em Roma, Pompeia (entradas 

inclusas), Nápoles, Nápoles Histórico (entradas 
inclusas), Sorrento, Excursão pela Costa Amalfitana, 
Salerno, entrada às Grutas de Pertosa e Paestum 
(entradas inclusas).

• Café da manhã diário e 6 refeições.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ____________

Noites Cidade Hotel

2 ROMA NH Villa Carpegna / 
Hotel Barceló Aran Mantegna

3 NÁPOLES NH Ambassador / 
Mercure Napoli Centro Angioino

1 SORRENTO Cesare Augusto / Hotel Miche-
langelo, La Residenza

1 SALERNO Grand Hotel Salerno / Novotel 
Salerno

NOITES EXTRAS POR PESSOA ___________________________

Quarto  
Duplo/Triplo

Supl.  
Individual

ROMA 163 99
NÁPOLES 105 51

DATAS DE INÍCIO _______________________________________

Mai 20 27 Ago 12 19 26
Jun 17 Set 2 16 23 30
Jul 8 29
l Baixa Temporada l Alta Temporada

TRASLADO ADICIONAL POR PESSOA ______________

ROMA 1 2 3 4
Aerop. / Hotel 129 65 49 37
NÁPOLES 1 2 3 4
Aerop. / Hotel 117 58 70 52
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Itinerário 11 dias

A partir de 1.764 USD

1º Dia: ROMA
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
Chegada ao hotel e hospedagem.

2º Dia: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Saída para Assis às 7h15min. Chegada e 
tempo livre. Almoço (não incluso). Depois do 
almoço, saída para Siena, cidade medieval 
rodeada de muralhas, conhecida por ter uma 
das praças mais belas do mundo: Piazza del 
Campo, local onde se celebra o “Palio delle 
Contrade”. Continuação da viagem para Flo-
rença. Chegada, recepção no hotel, jantar e 
hospedagem.

3º Dia: FLORENÇA
Café da manhã. Visita ao centro da cidade 
incluindo o Batistério e a Catedral. Visita ao 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com a cúpula 
de Brunelleschi, o Batistério com suas Portas 
de Bronze, a Piazza della Signoria, o Palazzo 
Vecchio e a igreja de Santa Croce. Almoço 
num típico restaurante toscano. Tarde livre, 
oportunidade de fazer a visita opcional a Pisa. 
Visita externa à Piazza dei Miracoli (Praça dos 
Milagres), onde se encontra o Duomo, a Torre 
inclinada e o Batistério. Hospedagem.

4º Dia: FLORENÇA - BOLONHA - PÁDUA - 
VENEZA
Café da manhã. Saída para Bolonha. Chegada a 
esta cidade repleta de elegantes monumentos, 
famosa por seus 40 km de arcadas. Começando 
pela Piazza Malpighi, chegaremos à praça de 
Netuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. 
Fonte de Netuno, palazzo Comunale, palazzo Re 
Enzo, palazzo del Podestà e basílica de São Pe-
trônia, que ia ser maior que a primeira basílica 
de São Pedro de Roma. Continuação da viagem 
e visita à cidade de Pádua, com sua simbólica 
Basílica de Santo Antônio. Chegada a Veneza na 
parte da tarde. Jantar e hospedagem.

5º Dia: VENEZA
Café da manhã. Traslado em barco privativo à 
praça São Marcos para fazer a visita à cidade, 
que inclui: Plaza San Marco, visita ao interior 
da Basílica, Palácio Ducal, sede dos duques, 
do governo e da corte de justiça, que se une 
ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte 
dos Suspiros. Tarde livre. Jantar e hospeda-
gem.

6º Dia: VENEZA - MONTEPULCIANO (REGIÃO 
SÍMBOLO DOS VINHOS - TOSCANA) - ROMA
Café da manhã. Saída de ônibus do Piazzale 
Roma rumo à famosa região dos vinhos Del-
la Val di Chiana na Toscana, zona de suaves 

colinas, vales e vinhedos. Visitaremos Monte-
pulciano, um maravilhoso lugar medieval co-
nhecido por seu vinho “nobile”, tinto de fama 
internacional. Para os amantes de vinhos e 
de jazz, em julho se celebra o Jazz & Wine 
Festival. Degustação de vinho e tempo para 
compras. Chegada a Roma na parte da tarde. 
Hospedagem.

7º Dia: ROMA
Café da manhã. Saída pela manhã às 
7h45min/8h para realizar a visita aos Museus 
Vaticanos e à Capela Sistina. Visita ao interior 
dos museus em companhia do guia. Você vai 
admirar a maravilhosa Galeria dos Mapas 
Geográficos, das Tapeçarias e as Salas de Ra-
fael. A visita terminará na fantástica Capela 
Sistina e com a visita à basílica monumental. 
Tarde livre. Hospedagem.

8º Dia: ROMA - NÁPOLES - POMPEIA - 
SORRENTO
Café da manhã. Saída rumo sul percorrendo 
a “Estrada do Sol”, passando pelas regiões do 
Lazio e Campânia. Chegada a Nápoles e breve 
visita panorâmica subindo pela colina do Vo-
mero, para admirar as fantásticas vistas do 
golfo de Nápoles, do Vesúvio, Capri, Ísquia e 
Prócida e da cidade a seus pés. Tempo para 
fazer fotografias e, em seguida, voltar para 
Mergellina. Continuação para o restaurante 
para almoçar em Ercolano. Depois do almoço 
chegada a Pompeia. Seguiremos ao longo da 
costa até Sorrento. Jantar (código de vestuá-
rio: blazer para os homens). Hospedagem.

9º Dia: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO *
Café da manhã. *(e traslado ao porto de Sor-
rento para embarcar com destino a Capri. Ao 
chegar, novo embarque em Marina Grande 
para visitar a Gruta Azul, se as condições cli-
máticas forem favoráveis. Retorno a Marina 
Grande e traslado a Capri ou a Anacapri para 
almoçar). Tempo livre e traslado ao porto à 
tarde para o retorno. Hospedagem.

10º Dia: SORRENTO - ROMA
Café da manhã. Tempo livre. À tarde, saída 
para Roma. Chegada e hospedagem.

11º Dia: ROMA
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM 
DE NOSSOS SERVIÇOS. 

Início de circuito. Fim de circuito.

NOITES EXTRAS POR PESSOA ___________________________

Consultar página 76. 

ROMA · FLORENÇA  
· VENEZA · SORRENTO

Início e Fim
Duração

ROMA
11 dias

Preços por pessoa USD
Quarto 

Duplo / Triplo
Supl.
Ind.

"C" "S" "C" "S"

Baixa Temporada  ___ 1.764 2.192 618 728
Média Temporada  __ 1.941 2.442 659 763

Alta Temporada  ____ 2.012 2.539 671 792

TRASLADO ADICIONAL POR PESSOA ______________

Consultar página 76. 

DATAS DE INÍCIO _______________________________________

Abr 01 08 15 22 29 Set 02 07 09 14 16
Mai 04 06 11 13 18 21 23 28 30

20 25 27 Out 05 07 12 14 19
Jun 01 03 08 10 15 21 26 28

17 22 24 29 Nov 04 18
Jul 01 06 08 13 15 Dez 02

20 22 27 29 Jan19 13 27
Ago 03 05 10 12 17 Fev19 10 24

19 24 26 31 Mar19 10
l Baixa Temporada l Média Temporada l Alta Temporada

O PREÇO INCLUI ________________________________________

•  Seguro de viagem.
•  Traslado de entrada e saída.
•  Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Região Símbolo 

dos Vinhos Toscana.
•  Visita à Basílica de São Marcos (sem fila).
•  Visita aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e São 

Pedro (entrada exclusiva sem fila).

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES__________________

Noites Cidade Tipo Hotel

2 FLORENÇA «C» Mediterraneo 4*

«S» Mediterraneo 4*

2 VENEZA «C» Delfino (Mestre) 4*

«S» Carlton G. Canal 4*

4 ROMA «C»
Santa Costanza 4* / 
Rome Garden 3*

«S» Bettoja Hotel 4*

2 SORRENTO «C» Villa María 3*

«S» Miguelangelo 4*




