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Caro viajante: 

A Panavisión Tours lhe apresenta o 

caderno de Circuitos 2019. Revista 

que contém ampla programação 

que esperamos que seja do seu 

agrado, e que estamos seguros que 

descobrirá uma nova forma de viajar 

no que predominam o CONFORTO e 

o PROVEITO.

Reserve a sua viagem com a 

Panavisión Tours e esqueça de 

imprevistos, de pegar longas 

filas para visitar Museus ou 

Monumentos, de ter que planejar 

cada dia, de ter que procurar 

hotéis, ... Nós nos encarregamos 

de toda a organização, e 

colocamos à disposição nosso 

Guia acompanhante para o que 

necessitar. 

Lhe convidamos a conhecer os 

Circuitos da Panavisión ...

... lhe convidamos a realizar a 

viagem com o que sempre sonhou.

Bem-vindo e feliz viagem.

Europa
Com guia acompanhante

desde o primeiro

dia da viagem



África
Ásia

Canadá
& EUA
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Você conhece o novo site da Panavisión Tours? 
Nele você encontrará todas as informações necessárias sobre os destinos
e circuitos da Panavisión Tours ... e muito mais!
Consulte nossos folhetos, descubra o destino escolhido,
procure a viagem que você sempre sonhou e obtenha o seu orçamento
da maneira mais rápida e confortável. 

SUA VIAGEM À UM CLIQUE

Para encontrar a sua viagem dos sonhos, a ajuda do nosso  
buscador é essencial. Ele irá guiá-lo através dos pontos  
chaves da sua viagem oferecendo-lhe alternativas dos diferentes  
serviços que compõem o mesmo:

Cidades a visitar: você poderá indicar quais cidades são
imprescindíveis em sua viagem..

Categoria de hotel: escolha entre  4****, 4**** Centro da cidade 
e 5****.

Plano de refeições: oferecerá todas as opções  
para escolher entre CM, MP ou PC.

Duração: escolha entre 7, 8, 9 ... até 27 dias.

Data de partida: partidas semanais, geralmente S, D, X. 
Escolha sua data.

Preço: quando chegar a este ponto, o mecanismo de pesquisa
oferecerá uma faixa de preço entre a viagem mais barata e o mais caro.
Entre esses dois PVP você pode encontrar sua viagem  
no preço que você está procurando.

O que o nosso novo site oferece a você?

A maior oferta de viagens organizadas
Os melhores cruzeiros fluviais
Uma pesquisa rápida e fácil para encontrar sua viagem
Um comparador de viagens muito útil, dada a nossa ampla oferta
A possibilidade de, uma vez selecionada a sua viagem,
imprima o orçamento para reservá-lo na sua agência de viagens
Nossos guias de viagem com ampla informação sobre os
destinos de nossas viagens.

NOSSO NOVO SITE 

BUSCADOR DE VIAGENS

Escanea 
este código 

e baixe o APP

Entrando no nosso site 
www.panavision-tours.com.br

selecione Panavisión Dynamic  
e marque em nosso  

 seu tinerário.
(sem limite de destinos)

Nossa “Panavisión Dynamic”
irá lhe oferecer todas as opções 

de voos classificados  
do menor para o maior preço,

para viajar entre cidades
 do seu roteiro.

Da mesma forma oferecerá a você 
várias alternativas de hotéis 

(localizado no coração  
das cidades 

ou na região que desejar) 

Para completar sua viagem 
você poderá adicionar outros serviços,

como traslados de aeroporto 
ao hotel, visitas panorâmicas,

ingressos para espetáculos, etc.
Concluída todas as etapas 

etapas você terá imediatamente 
seu preço final da viagem com reservas 

de voos confirmados, hotéis 
e outros serviços solicitados.

Nosso aplicativo gratuito (disponível no Google Play e na Apple Store) é
o complemento perfeito para a sua viagem. Com ele você terá toda a documentação
da viagem no seu celular, bem como informações sobre hotéis, transfers, vôos…
Também permite que você contate diretamente seu guia durante a viagem.

Baixe NOSSO APP
Para ter todas as informações sobre sua viagem 
na mão (hotéis, vôos, serviços, etc.)

“PANAVISIÓN DYNAMIC”
Desenhe sua própria viagem

de forma fácil e segura 
com “master tours dynamic”

¡¡NOVO!! ➟

www.panavision-tours.com.br



5 PANAVISIÓN

Você conhece o novo site da Panavisión Tours? 
Nele você encontrará todas as informações necessárias sobre os destinos
e circuitos da Panavisión Tours ... e muito mais!
Consulte nossos folhetos, descubra o destino escolhido,
procure a viagem que você sempre sonhou e obtenha o seu orçamento
da maneira mais rápida e confortável. 

SUA VIAGEM À UM CLIQUE

Para encontrar a sua viagem dos sonhos, a ajuda do nosso  
buscador é essencial. Ele irá guiá-lo através dos pontos  
chaves da sua viagem oferecendo-lhe alternativas dos diferentes  
serviços que compõem o mesmo:

Cidades a visitar: você poderá indicar quais cidades são
imprescindíveis em sua viagem..

Categoria de hotel: escolha entre  4****, 4**** Centro da cidade 
e 5****.

Plano de refeições: oferecerá todas as opções  
para escolher entre CM, MP ou PC.

Duração: escolha entre 7, 8, 9 ... até 27 dias.

Data de partida: partidas semanais, geralmente S, D, X. 
Escolha sua data.

Preço: quando chegar a este ponto, o mecanismo de pesquisa
oferecerá uma faixa de preço entre a viagem mais barata e o mais caro.
Entre esses dois PVP você pode encontrar sua viagem  
no preço que você está procurando.

O que o nosso novo site oferece a você?

A maior oferta de viagens organizadas
Os melhores cruzeiros fluviais
Uma pesquisa rápida e fácil para encontrar sua viagem
Um comparador de viagens muito útil, dada a nossa ampla oferta
A possibilidade de, uma vez selecionada a sua viagem,
imprima o orçamento para reservá-lo na sua agência de viagens
Nossos guias de viagem com ampla informação sobre os
destinos de nossas viagens.

NOSSO NOVO SITE 

BUSCADOR DE VIAGENS

Escanea 
este código 

e baixe o APP

Entrando no nosso site 
www.panavision-tours.com.br

selecione Panavisión Dynamic  
e marque em nosso  

 seu tinerário.
(sem limite de destinos)

Nossa “Panavisión Dynamic”
irá lhe oferecer todas as opções 

de voos classificados  
do menor para o maior preço,

para viajar entre cidades
 do seu roteiro.

Da mesma forma oferecerá a você 
várias alternativas de hotéis 

(localizado no coração  
das cidades 

ou na região que desejar) 

Para completar sua viagem 
você poderá adicionar outros serviços,

como traslados de aeroporto 
ao hotel, visitas panorâmicas,

ingressos para espetáculos, etc.
Concluída todas as etapas 

etapas você terá imediatamente 
seu preço final da viagem com reservas 

de voos confirmados, hotéis 
e outros serviços solicitados.

Nosso aplicativo gratuito (disponível no Google Play e na Apple Store) é
o complemento perfeito para a sua viagem. Com ele você terá toda a documentação
da viagem no seu celular, bem como informações sobre hotéis, transfers, vôos…
Também permite que você contate diretamente seu guia durante a viagem.

Baixe NOSSO APP
Para ter todas as informações sobre sua viagem 
na mão (hotéis, vôos, serviços, etc.)

“PANAVISIÓN DYNAMIC”
Desenhe sua própria viagem

de forma fácil e segura 
com “master tours dynamic”

¡¡NOVO!! ➟

www.panavision-tours.com.br

¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours? 
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos 
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido, 
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto 
de la manera más rápida y cómoda. 

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC

Para encontrar tu viaje soñado, la ayuda de nuestro 
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos 
claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes 
servicios que componen el mismo:

Ciudades a visitar: podrás indicar qué ciudades son 
imprescindibles en tu viaje.

Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad
y 5****.

Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones 
para elegir entre AD, MP o PC.

Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 27 días.

Fecha de salida: salidas semanales, generalmente S, D, X. 
Elige tu fecha.

Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá 
un rango de precios entre el viaje más económico 
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje 
al precio que buscas.

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra 
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, 
imprimir el presupuesto para reservarlo 
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información 
sobre los destinos de nuestros viajes.

NUESTRA NUEVA WEB

BUSCADOR DE VIAJES

escanea
este código

y descarga la APP

Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es

selecciona Panavisión Dynamic 
y marca en nuestro  

 mapa tu tinerario.
(sin límite de destinos)

Nuestro “Panavisión Dynamic”
te ofrecerá todas las opciones

de vuelos,clasificados 
de menor a mayor precio,

para viajar entre las cuidades
de tu recorrido.

Así mismo, te ofrecerá 
múltiples alternativas de hoteles

(situados en el corazón 
de las ciudades 

o en la zona que. desees) 

Para completar tu viaje 
podrás añadirle otros servicios,

tales como traslados de aeropuerto
a hotel, visita de las ciudades,
entradas a espectáculos, etc.

Completados todos los pasos 
obtendrás de forma inmediata 

su precio final del viaje con reservas 
confirmadas de avión, hoteles
y demás servicios solicitados.

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación 
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

NUESTRA APP ¡Decargatelá!
Para tener toda la información sobre tu viaje
en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

“PANAVISIÓN DYNAMIC”
diseñe su propio viaje

de forma fácil y segura 
con “master tours dynamic”

¡¡NUEVO!! ➟

www.panavision-tours.com

¡¡NOVO!! ➟ “PANAVISIÓN DYNAMIC”
desenhe sua própria viagem

de forma fácil e segura
com “Panavisión Dynamic”

Entrando em nosso site
www.panavision-tours.com.br
selecione Panavisión Dynamic

e marque em nosso
mapa o seu tinerário.

(sem limite de destinos)

Nossa “Panavisión Dynamic”
irá oferecer todas as opções 

de voos, com classificação 
de menor para maior preço,
para viajar entre cidades do 

seu roteiro.

Da mesma forma, oferecerá a você
várias alternativas de hotéis 

(localizado no coração 
das cidades 

ou na região a desejar).

Para completar sua viagem, 
você poderá adicionar outros serviços,

como traslados em aeroportos 
ou hotéis, visitas panorâmicas, 

entradas para shows, etc.
Uma vez concluídas todas as etapas, 

você receberá imediatamente  
seu preço final 

com reservas confirmadas, hotéis 
e outros serviços solicitados.
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EUROPA AO SEU ALCANCE • (Tours 16 a 27 dias)
Dias Visitas Refeiçoes Preço Página

Europa Super Oferta: de Madri a Roma   “NOVO” 16 10 2 1.350 18

Europa Super Oferta: de Madri a Barcelona  “NOVO” 19 12 2 1.685                18

Europa Super Oferta: de Madri a Madri  “NOVO” 19 13 2 1.685 18

Europa Turística: de Madri a Roma 16 16 2 1.575 20

Europa Turística: de Madri a Barcelona 19 20 2 1.910 20

Europa Turística: de Madri a Madri 19 19 2 1.910 20

Europa ao seu Alcance: de Paris a Roma 13 15 2 1.350 22

Europa ao seu Alcance: de Paris a Madri 17 19 2 1.740 22

Europa para Todos: de Londres a Roma 16 16 2 1.780 24

Europa para Todos: de Londres a Madri 20 21 2 2.175 24

Gran Tour pela Europa: de Madri a Roma 23 18 2 2.310 26

Gran Tour pela Europa: de Madri a Madri 26 24 2 2.700 26

Europa Multicolor: de Paris a Roma 20 16 2 2.080 28

Europa Multicolor: de Paris a Madri 24 22 2 2.480 28

Europanavisión: de Londres a Roma 23 18 2 2.520 30

Europanavisión: de Londres a Madri 27 24 2 2.910 30

Esplendor Europeu: de Paris a Roma 16 20 2 1.690 32

Esplendor Europeu: de Paris a Madri 20 25 2 2.090 32

Europa Inn: de Paris a Viena 12 7 – 1.210 34

Europa Inn: de Madri a Viena 15 10 – 1.435 34

Europa Sonhada: de Paris a Viena 15 15 – 1.560 36

Europa Sonhada: de Paris a Roma 23 22 2 2.430 36

Europa Sonhada: de Paris a Madri 27 27 2 2.830 36



VIAGENS PELO MUNDO • Com tudo incluído
Dias Visitas Refeiçoes Preço Página

■ EUROPA

Itália Bela  media pensaõ ou pensão completa 9 11 13 950 40

Itália Sul  media pensaõ ou pensão completa 9 13 13 995 41

Dolomitas e Toscana  media pensaõ ou pensão completa 9 14 13 1.030 42

Sicilia  media pensaõ ou pensão completa 9 13 13 1.040 43

Marrocos Sul Imperial  media pensaõ ou pensão completa 9 15 13 770 44

Croácia e Montenegro  media pensaõ ou pensão completa 9 12 13 1.175 45

Grécia Mítica  media pensaõ ou pensão completa 9 14 13 975 46

Cidades imperiais  media pensaõ ou pensão completa 9 10 13 1.050 47

Belezas da Áustria e Baviera media pensaõ ou pensão completa 9 13 13 1.030 48

Alemanha Clássica  media pensaõ ou pensão completa 9 10 13 1.080 49

Encantos da Suíça media pensaõ ou pensão completa 9 15 13 1.535 50

Jóias da Bulgária  media pensaõ ou pensão completa 9 17 13 825 51

Paris e Holanda  media pensaõ ou pensão completa 9 14 13 1.190 52

Paris, Bretanha e Normandia media pensaõ ou pensão completa 9 14 13 1.150 53

Maravilhas da Noruega media pensaõ ou pensão completa 9 14 13 1.425 54

Finlândia e Rep. Bálticas media pensaõ ou pensão completa 9 18 13 1.065 55

Rússia Imperial  media pensaõ ou pensão completa 9 10 13 1.260 56

■ ORIENTE MÉDIO

Egito Essencial  pensão completa 9 14 13 595 57

Dubai e Emirados Árabes  media pensaõ ou pensão completa 9 14 12 1.010 58

Terra Santa e Jordânia media pensaõ ou pensão completa 9 15 13 1.010 59

Armênia: a Jóia do Cáucaso pensão completa 9 20 13 975 60

■ ÁSIA

Uzbequistão: A Rota da Seda pensão completa 9 10 13 1.180 62

Incrível Índia  pensão completa 9 10 14 895 64

Beleza da Índia media pensaõ ou pensão completa 10 11 16 910 66

Incrível Sri Lanka  pensão completa 10 8 15 765 68

Tailândia Clássica  media pensaõ ou pensão completa 9 12 13 950 70

Vietnam Exótico  pensão completa 9 9 14 995 72

China Legendária  media pensaõ ou pensão completa 9 8 12 1.130 74

■ ÁFRICA

África do Sul Exótica  pensão completa 9 8 13 1.335 76

VIAGENS PELO MUNDO
com tudo incluído
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OS GUIAS

OS ITINERÁRIOS

NOSSO CONTROLE
 DE QUALIDADE

Com um alto nível cultural, e um grande conhecimento dos países  
onde desenvolvem seu trabalho, colocamos a sua disposição tudo  
uma equipe de profissionais.
Nossos guias são treinados e altamente qualificados  
para realizar esta importante tarefa: acompanhá-lo durante 
durante sua viagem, aconselhar, mostrar e explicar a história 
dos lugares emblemáticos que você vai conhecer…

Mais de 30 anos de experiência nos apoiam e nos ajudam  
para entender melhor as necessidades de nossos clientes.
Planejamos nossos roteiros buscando sua comodidade: 
fazendo o número mínimo de quilômetros de ônibus; procurando 
a menor mudança de hotéis possível; dando o tempo o  
suficiente para fazer visitas e aproveitar cada cidade, 
cada museu ou monumento, cada paisagem,…
Nossa empresa tem concerto com os Museus 
Museus Vaticanos e outros monumentos para pré-reservar dia e hora 
de visita. Esta pré-reserva permite o acesso direto aos nossos 
clientes sem ter que esperar.

Sua OPINIÃO é muito importante para nós… 
Esperamos que todos esses serviços sejam do seu agrado e, portanto, 
queremos conhecer a sua OPINIÃO. 
Durante sua viagem, nosso Departamento de Qualidade entrará em contato  
com você ou com um dos seus companheiros de circuito, 
para conhecer suas impressões e seu grau de satisfação.

Notas de INTERESSE

Se devido a horários de voo, no primeiro 

dia de viagem, a chegada ao hotel 

ocorrer depois das 20:00, por razões 

operacionais, não será possível servir o 

jantar, mesmo que esteja incluído.

Qualquer problema relacionado aos 
voos (atraso, perda de bagagem, etc.) é 
da responsabilidade do
Companhias aéreas. É essencial fazer a 
queixa em seus canais de comunicação 
para sua reivindicação subsequente.

Os quartos triplos consistem em uma 
ou duas camas de casal com uma 
suplementar, podendo ser dobrável ou 
cama turca.

Excepcionalmente e por razões 
operacional, a ordem dos serviços pode 
ser alterada em conformidade em todos 
os casos e em todos os serviços.

No dia de retorno à cidade de origem, o 
último serviço de restauração será o 
café da manhã, qualquer que seja qual 
for o regime contratado.

Se devido as circunstâncias especiais e 
desconhecidas até a data de impressão 
deste caderno, alguns monumentos, 
museus, etc. mudam o seu dia de 
descanso e não puder efetuar a visita do 
programada, Panavisión Tours tentará 
realizar o mesmo em outro dia, desde 
que o itinerário permite isso.
Em qualquer caso, recusamos qualquer 
responsabilidade a este respeito.
Nos itinerários Tudo Incluído não se 
reembolsará os serviços que não pode 
ser fornecido ao cliente, se
as causas para não fazê-las não estão 
relacionados com a Panavisión Tours.

1

2

3

4

5

6 Serviços de alimentação, refeições e 
jantares não incluem a bebida, a menos 
que indicar expressamente no itinerário 
de sua viagem.

Os hotéis da opção City Center são 
escolhidos com base na comodidade, 
para acessar a partir do alojamento para 
as áreas de interesse turístico das 
diferentes cidades, bem no transporte 
público ou a pé, não mais do que três 
quilômetros em linha reta da Câmara 
Municipal da cidade.

7 Quando chegar ao seu primeiro 
hotel, pode acontecer que o resto 
dos componentes do grupos e o 
guia de viagem cheguem depois. 
Nesse caso, apresente-se na 
recepção, com seu nome e 
sobrenome e notifique que é um 
cliente da Panavisión Tours. Se 
estiver dentro do horário de 
check-in, eles vão entregar o seu 
quarto e você pode se desfrutar da 
sua acomodação. Ainda assim, não 
está na hora de fazer o check-in, irão 
lhe fornecer um lugar para deixar a 
bagagem, para que você possa 
passear livremente e visitar a cidade.

9

8

... EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: 

A satisfação e o proveito de nossos 
clientes é o nosso objetivo portanto,
todos os anos oferecemos:

SERVIÇO
QUALIDADE...

Nos VOOS  
Trabalhamos com empresas de primeira classe: IBERIA, LUFTHANSA,
SAS, AF/KLM,…
Oferecemos partidas de todos os aeroportos.
Buscamos sempre o seu CONFORTO: começamos a sua viagem
voando para um ponto de destino e retornamos de outro diferente. 
Desta forma, evitamos quilômetros desnecessários por estrada. 

Na ASSISTÊNCIA 
Desde o primeiro dia da sua viagem, estamos esperando  
por você no aeroporto de chegada, e faremos o traslado até o seu hotel para  
a sua acomodação. Durante todo o roteiro, um de nossos  
guias especializados lhe acompanhará e ajudará conforme necessário. 

Nos HOTÉIS 
Fazemos uma seleção muito cuidadosa de estabelecimentos 
hoteleiros que oferecemos em todos os nossos circuitos.
Oferecemos diferentes categorias: 3 * Sup, 4 * e 4 * City Center 
para que você escolha o que mais se adequa às suas necessidades.

No TODO INCLUSIVO 
Praticamente em todos os nossos circuitos oferecemos essa opção, 
que inclui: café da manhã buffet, almoço e jantar, 
além das visitas mais importantes. 
Isso significa maior conforto e grande economia, 
SEM SURPRESAS ECONÔMICAS!! 

..............................................................................................................................................................................................................................

...
e +
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programada, Panavisión Tours tentará 
realizar o mesmo em outro dia, desde 
que o itinerário permite isso.
Em qualquer caso, recusamos qualquer 
responsabilidade a este respeito.
Nos itinerários Tudo Incluído não se 
reembolsará os serviços que não pode 
ser fornecido ao cliente, se
as causas para não fazê-las não estão 
relacionados com a Panavisión Tours.

1

2

3

4

5

6 Serviços de alimentação, refeições e 
jantares não incluem a bebida, a menos 
que indicar expressamente no itinerário 
de sua viagem.

Os hotéis da opção City Center são 
escolhidos com base na comodidade, 
para acessar a partir do alojamento para 
as áreas de interesse turístico das 
diferentes cidades, bem no transporte 
público ou a pé, não mais do que três 
quilômetros em linha reta da Câmara 
Municipal da cidade.

7 Quando chegar ao seu primeiro 
hotel, pode acontecer que o resto 
dos componentes do grupos e o 
guia de viagem cheguem depois. 
Nesse caso, apresente-se na 
recepção, com seu nome e 
sobrenome e notifique que é um 
cliente da Panavisión Tours. Se 
estiver dentro do horário de 
check-in, eles vão entregar o seu 
quarto e você pode se desfrutar da 
sua acomodação. Ainda assim, não 
está na hora de fazer o check-in, irão 
lhe fornecer um lugar para deixar a 
bagagem, para que você possa 
passear livremente e visitar a cidade.

9
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... EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: 

A satisfação e o proveito de nossos 
clientes é o nosso objetivo portanto,
todos os anos oferecemos:

SERVIÇO
QUALIDADE...

Nos VOOS  
Trabalhamos com empresas de primeira classe: IBERIA, LUFTHANSA,
SAS, AF/KLM,…
Oferecemos partidas de todos os aeroportos.
Buscamos sempre o seu CONFORTO: começamos a sua viagem
voando para um ponto de destino e retornamos de outro diferente. 
Desta forma, evitamos quilômetros desnecessários por estrada. 

Na ASSISTÊNCIA 
Desde o primeiro dia da sua viagem, estamos esperando  
por você no aeroporto de chegada, e faremos o traslado até o seu hotel para  
a sua acomodação. Durante todo o roteiro, um de nossos  
guias especializados lhe acompanhará e ajudará conforme necessário. 

Nos HOTÉIS 
Fazemos uma seleção muito cuidadosa de estabelecimentos 
hoteleiros que oferecemos em todos os nossos circuitos.
Oferecemos diferentes categorias: 3 * Sup, 4 * e 4 * City Center 
para que você escolha o que mais se adequa às suas necessidades.

No TODO INCLUSIVO 
Praticamente em todos os nossos circuitos oferecemos essa opção, 
que inclui: café da manhã buffet, almoço e jantar, 
além das visitas mais importantes. 
Isso significa maior conforto e grande economia, 
SEM SURPRESAS ECONÔMICAS!! 

..............................................................................................................................................................................................................................
...
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“O que fazer no primeiro dia da sua viagem quando chegar ao seu destino”:

1. Uma vez concluídos os procedimentos alfandegários e de imigração, você se reunirá com nossa equipe 
que estará esperando por você com um sinal de  Panavisión Tours (receptivo).

2. Como agir em caso de:

A- Não encontrar nossa equipe: não saia da área de desembarque depois de passar pela alfândega 
(nossa equipe pode estar atendendo a outros passageiros). Então, entre em contato conosco 
através do nosso número de telefone de emergência +34 639 35 24 98, onde lhe daremos as indi-
cações oportunas.

B- Perdendo o voo de conexão para a cidade de destino onde você começa seu circuito: imediatamente 
que você saiba disso, ligue para o número de emergência  (+34 639 35 24 98) para o nosso conheci-
mento, e assim poder coordenar sua viagem com a nova informação.

C- Perda de bagagem. Neste caso, pedimos que você dê dois passos:
1- Ligue para o número de emergência (+34 639 35 24 98) para que possamos notificar a equipe que 

está esperando por você no aeroporto.
2- Faça a reclamação da mala diante da empresa com a qual você voou.

DE MÁXIMO INTERESSE (Muito aconselhável ler)



Sobre o conteúdo deste folheto
E para facilitar sua viagem

INFORMAÇÃO ÚTIL

ALÉM DISSO... 24 HORAS DE ASSITÊNCIA.......
Panavisión Tours coloca à disposição 
de seus clientes assistência 24 horas
por dia para uso exclusivo durante
os dias de viagem.

Telefone de assistência: 
+34. 639 35 24 98
Web: 
www.panavision-tours.com.br
e-mail: 
atencioncliente@panavision-tours.es

SEGURO DE VIAGEM...........
Todos os nossos passageiros desfrutam 
de um seguro de viagem exclusivo. 
Por acidente ou doença até  1.000 €
Por morte acidental até 6.000 €

....................................................................................................
TRASLADOS NO DESTINO:
Lista de aeroportos dos quais incluímos traslados:

AMSTERDÃ: Aeroporto Internacional Schipool 
BERGEN: Aeroporto de Bergen-Flesland
BERLIM: Aeroporto de Berlín-Tegel
BRUSELAS: Aeroporto Internacional Zaventem 
BUCAREST: Otopeni (OTP)
BUDAPESTE: Aeroporto de Budapest Ferenc Liszt
CATANIA: Aeroporto de Fontanarossa
COPENHAGA: Aeroporto Internacional de Kastru
DUBAI: Dubai (Aeroporto Internacional de Dubái) 
DUBLIN: Aeroporto Internacional de Dublín 
DUBROVNIK: Aeroporto Internacional de Dubrovnik  
DUSSELDORF: Aeroporto Dusseldorf rhein ruhr
EDIMBURGO: Aeroporto Internacional de Edimburgo 
ESTOCOLMO: Aeroporto de Estocolmo-Arlanda

FRANKFURT: Aeroporto Internacional de Frankurt 
GENEBRA: Aeroporto Internacional de Genebra-Cointrin
HELSINQUE: Aeroporto de Helsinque-Vantaa
ÍNDIA: Aeroporto Internacional de Indira Gandhi  
LONDRES: Aeroportos de Heathrow y Gatwick 
MALTA: Aeroporto de Malta Internaziona
MILÃO: Aeroportos de Linate, Malpensa e Berga
MOSCOU: Moscou-Domodédovo,  Moscou-Sheremétievo
MUNIQUE: Aeroporto Internacional Franz Josef Strauss 
NAPOLES: Aerouerto de Capodichino
OSLO: Aeroporto de Gardemoen
PRAGA: Aeroporto Internacional de Praga Václav Havel
PARIS: Aeroporto de Orly (ORY) e Charles de Gaulle 
RIGA: Aeroporto internacional de Riga 

ROMA: Fiumicino, Ciampino
ROTERDÃ: Aeroporto de Roterdã - La haya
SÃO PETERSBURGO: San Petersburgo-Púlkovo  
SOFIA: Aeroporto Internacional do Sofia 
STAVANGER: Aeroporto de SOLA 
TAILÂNDIA: Bangkok suvarnabhumi int), Chiang Mai intl 
TALLIN: Aeroporto de Tallin
VARSÓVIA: Aeroporto Chopin de Varsóvia 
VIENA: Aeroporto de Viena-Schwechat
VILNIUS: Aeroporto Internacional de Vilna 
ZAGREB: Aeroporto Internacional de Zagreb 
ZURIQUE: Aeroporto de Zurique- Kloten

• Devido às contínuas mudanças que ocorrem nos preços do pe-

tróleo e taxas aeroportuárias, o PVR da viagem para este caderno 

pode ser ligeiramente alterada.

• Fazer a reserva corretamente é muito importante, isto é, o nome e 

os últimos nomes dos passageiros devem aparecer corretamente, 

assim como aparece na sua documentação.

• Por favor, verifique se os dados mostrados na reserva são os dados 

corretos.

• Circuitos com tudo incluído incluem todas ou a maioria das re-

feições.

• Em alguns casos, por razões operacionais, não se inclui 100% das 

principais refeições. Sempre se inclui algumas das visitas e excur-

sões mais interessantes que geralmente são opcionais.

10 PANAVISIÓN



Nota comum a todos os descontos.
Estes descontos não são acumulativos 
Entre si, ou a outras promoções.
Eles não são aplicáveis em nenhum caso para
taxas aéreas, vistos ou possíveis suplementos 
futuros.
Excepcionalmente alguns circuitos
não aceitam esses descontos.
Indicado em sua página correspondente.

DESCONTOS PARA GRUPOS

VANTAGENS DE PANAVISIÓN TOURS

DESCONTOS  PERMANENTES

Um grupo de 10 ou mais passageiros  
oferecemos um desconto de 5% por pessoa.

Duplo para compartilhar. Em todos os nossos circuitos da 
série “Ao seu Alcance “ tem a opção de não ter que pagar o 
suplemento de indivíduo. A Panavisión Tours cuidará de procurar 
um parceiro do mesmo sexo para compartilhar o quarto.

O passageiro deve assumir a possibilidade de que no hotel 
não há disponibilidade de acomodação twin (duas camas 
separadas).

 Para noites extras, o passageiro deverá obrigatoriamente o 
suplemento individual.

Noivos. Os passageiros viajando em lua de mel terão  
 um desconto de 10%

Crianças. Aplica-se a crianças menores de 12 anos que dividem o 
quarto com dois adultos

Para a terceira pessoa compartilhando um quarto duplo, um desconto 
de 15% será aplicado. Exceto nos programas em que o preço já é 
publicado em triplo, com o desconto Aplicado. O quarto triplo é 
composto de uma ou duas camas normais e uma dobradiça ou turca

Para aqueles com mais de 60 anos  
um desconto de 5% será aplicado..

Repetidores. Para os passageiros que repetem viajar conosco, vamos 
aplicar um desconto de 5%

Deve ser justificado com o localizador da viagem anterior.

11 PANAVISIÓN



 CIDADE Preço por pax (neto)

Barcelona 60

Bergen 40

Bruxelas 35

Bucareste 40

Budapeste 40

Dublín 40

Dubrovnik 55

Frankfurt 35

Genebra 40

Jerusalem 125

Noites extra Temp. Temp. Temp. Spto. 
 Baixa Média Alta Individual

Amã 3*  70 70 70 50

Amã 4*  130 130 130 70

Amã 5*  175 175 175 165

Ámsterdã 80 95 120 60

Bergen 120 130 130 80

Berlím 95 95 95 60

Bruxelas 65 70 80 60

Bucareste 105 105 105 60

Budapeste 4*  40 60 70 35

Budapeset 4*  Centro 65 70 95 60

Catania 80 95 140 70

Copenhague 120 130 130 80

Dubai 3*  115 115 115 95

Dubai 4*  130 130 130 120

Dubai 5*  200 200 200 190

Dublin 105 130 130 70

Dubrovnik 80 95 120 75

Edimburgo 120 140 141 80

Estambul 3* 120 120 120 60

Estambul 4* 145 145 145 70

Estambul 5* 255 255 255 145

Estocolmo 100 120 120 75

Frankfurt 85 95 95 60

Genebra 125 125 125 70

Glasgow 120 140 140 85

Helsinki 100 120 120 70

Noites extra Temp. Temp. Temp. Spto. 
 Baixa Média Alta Individual

Londres 3*  120 125 140 70

Londres 4*  140 145 160 90

Madri 4*  70 70 85 60

Madri 4*  Centro 80 80 90 60

Malta 80 95 120 70

Milán 75 80 105 60

Moscou 90 120 120 60

Munique 85 85 85 60

Oslo 95 115 115 70

Paris 3*  80 80 95 60

Paris 4*  90 105 115 80

Praga 4*  55 60 70 50

Praga 4*  Centro 70 75 105 60

Roma 4*  75 80 105 60

Roma 4*  Centro 100 125 190 95

São Petersburgo 115 140 140 70

Sofía 115 115 115 60

Stavanger 95 115 115 70

Tallín 70 90 90 50

Tel Aviv Primera 265 265 265 155

Tel Aviv Primera Sup 345 345 345 235

Tel Aviv Turista Sup 250 250 250 130

Varsovia 115 115 115 60

Veneza (Monastier) 130 130 140 60

Viena 4*  55 75 95 50

Viena 4* Centro 95 125 170 85

Vilnius 70 90 90 50

Zagreb 75 90 105 70

Zurique 130 130 130 70

TARIFAS TRASLADOS

NOITES EXTRAS

Estes preços são válidos para os hotéis dos nossos circuitos.

Veja as datas de Feiras e Congressos na página  78

Preços em base 2 pessoas (preço neto).

 CIDADE Preço por pax (neto)

Londres LGW/LTN 75

Londres LHR 50

Madri 40

Munique 70

Paris 55

Praga 35

Roma 40

Viena 55

Zagreb 55

Preços net por pessoa com base em 2 pessoas.

A
D

IC
IO

N
A

L Preços por pessoa e noite em AD, em quarto duplo
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NOITES EXTRAS
BODEGA DE LOS

SECRETOS
r e s t a u r a n t e

No coração de Madrid, a extraordinária reabilitação realizada 
recentemente na antiga adega mais antiga a partir do século 
17, deu lugar ao Restaurante Bodega de Los Segredos Um 
lugar onde cada mesa é única, sendo localizado nos nichos que 
os monges usaram uma vez para o envelhecimento do vinho.

Tendências atuais em decoração e gastronomia maridan 
criando um contraste que o posicionou como um dos 
restaurantes mais especiais de Madri, já premiados com 
4 certificados consecutivos de excelência concedidos pelo 
principal motor de busca internacional de restaurantes.

Em nossas galerias, os clientes aproveitam sensação 
extraordinária de comer em um claustro do século XVII. A 
intimidade é total em cada mesa. É o lugar perfeito para uma 
noite com as pessoas mais especiais.

Gastronomia, casando
“Tradição e Vanguarda”

A proposta gastronômica integra pratos “sempre ricos” com 
sabores que os novos tempos trouxeram de “outros lugares”.

Por um lado, a Bodega de los Secretos propõe vários pratos da 
cozinha tradicional mediterrânica. Produto fresco de qualidade 
que vem todos os dias do mercado: como lula, lombo de vaca, 
merluza ao forno, polvo assado sobre muselina trufada ou 
suquet de rape e lulas.

No entanto, para clientes com gostos mais vanguardistas, a 
equipe da cozinha com experiência internacional surpreende 

pela combinação de 
ingredientes, texturas e 
sabores: Tataki’s de atum 
no ajoblanco, geléia de 
manga e mostarda verde, 
trilogia do bife tártaro com 
wasabi, anchova e trufa, Pez 
mantequilla com Pack-Choi 
ou Ceviche com abacate e 
coco.

As sobremesas passam 
também vários tipos de cozinha a partir da tradicional 
Torrija e oferecendo receitas vindo de outros países como o 
“Cheesecake”, Couland chocolate, ou o Tiramisu de “Jack 
Sparrow”.

Restaurante com visita guiada:
Sinta uma experiência

Os clientes muitas vezes se deixam perder pelos labirintos das 
galerias que querem descobrir os “segredos” que guardam. O 
lugar é tão especial que antes de sair o cliente pode solicitar 
uma breve visita guiada de alguns minutos em que a história é 
contada a partir de sua origem como um armazém, mostrando 
o túnel secreto para o mercado negro, a arquitetura religiosa 
dos monges, o uso como refúgio na independência da Guerra 
Civil, até nossos dias em que se tornou um restaurante secreto 
para você descobrir.

San Blas, 4 • 914 290 396
bodegadelossecretos.com

BODEGA DE LOS

SECRETOS
r e s t a u r a n t e
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16 PANAVISIÓN

Londres, Paris 
e o Reno
INCLUIDO

•  Acomodação e café da manhã  + visitas  
importantes  inclusas

• Saída: Segundas

1º Dia (Segunda) LONDRES
Chegada, assistência, traslado ao hotel e acomodação.
2º Dia (Terça) LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica. Tarde livre.
3º Dia (Quarta) LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional: Windsorf.
4º Dia (Quinta) LONDRES-PARIS
Café da manhã. Saída de ferry para Paris. Chegada, traslado ao 
hotel e acomodação Opcional: Paris Iluminada.
5º Dia (Sexta) PARIS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica. Tarde livre.
6º Dia (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Visita opcional: M. Louvre e 
Palacio Versalhes.
7º Dia (Domingo) PARIS-CRUZEIRO AO LONGO DO RENO- 
FRANKFURT
Café da manhã buffet. Cruzeiro ao longo do Reno. Desembarque 
e viagem para Frankfurt. Passeio pela cidade e degustação de 
cerveja. Acomodação.

7 dias

Paris  
e o Reno
INCLUÍDO

•  Acomodação e café da manhã  + visitas  
importantes  inclusas

• Saída: Quintas

1º Dia (Quinta) PARIS
Chegada, assistência, traslado ao hotel e acomodação.
2º Dia (Sexta) PARIS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica. Tarde livre.
3º Dia (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Visita opcional: M. Louvre e 
Palacio Versalhes
4º Dia (Domingo) PARIS-CRUZEIRO AO LONGO DO RENO- 
FRANKFURT
Café da manhã buffet. Cruzeiro ao longo do Reno. Desembarque 
e viagem para Frankfurt.  
Passeio pela cidade e degustação de cerveja. Acomodação.

4 dias

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
15 março a 30 de junho 2019 540
1º de julho a 31 de agosto 2019 527
1º de setembro a 14 de novembro 2019 540
15 de novembro a 14 de março 2019 527
Supl. quarto individual 220

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
12 março  al 30 de junio 2018 1.020
1º de julho a 31 de agosto 2019 1.000
1º de setembro a 14 de novembro 2019 1.020
15 de novembro a 11 de março 2019    995
Supl. quarto individual    385

A
…uma sinfonia de luz e cor,

representada sobre uma 
cultura milenar

B

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
19 março  al 30 de junio 2018 955
1º de julho a 31 de agosto 2019 910
1º de setembro a 14 de novembro 2019 955
15 de novembro a 11 de março 2019 825
Supl. quarto individual 385

Itália

• Acomodação e café da manhã + 1 jantar. Visitas importantes inclu-
sas • Início: Segundas

1º Dia (Segunda) FRANKFURT-HEIDELBERG- FRIBURGO-
MULHOUSE
Café da manhã. Saída para Heidelberg e Friburgo. Chegada a 
Mulhouse. Acomodação.

2º Dia (Terça) MULHOUSE-LUCERNA-VENEZA 
Café da manhã buffet.  Saída para Lucerna. Continuação para 
Veneza. Chegada. Jantar e acomodação. 

3º Dia (Quarta) VENEZA 
Café da manhã buffet. Panorámica de Veneza. Jantar e aco-
modação. 

4º Dia (Quinta) VENEZA-PADUA-FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Padua. Continuação para 
Florença e visita panorâmica pela cidade.

5º Dia (Sexta) FLORENÇA-ASSIS-ROMA 
Café da manhã buffet.  Saída para Assis, onde visitaremos a 
Basílica de São Francisco. Continuação para Roma. Visita pa-
norâmica. Opcional: Roma barroca. Acomodação.

6º Dia (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet.  Dia livre. Oferecemos a visita aos 
Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da Basílica de 
São Pedro (opcional). Você também vai poder visitar por sua 
conta as Basílicas Maiores e Catacumbas. Restante do dia livre. 
Acomodação.

7º Dia (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet.  Preciosa excursão opcional de dia inteiro 
a Nápoles e Capri. Também existe a possibilidade de visitar 
Pompeia (opcional). Acomodação.

8º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos serviços.

8 dias

1
INCLUIDO

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
19 de março a 30 de junho 2019 1.425
1º de julho a 31 de agosto 2019 1.335
1º de setembro a 14 de novembro 2019 1.425
15 de novembro a 11 de março 2019 1.250
Supl. quarto individual    605

Itália, Côte d’Azur e 
Espanha

• Acomodação e café da manhã + 1 jantar. Visitas importantes 
inclusas • Início: Segundas

1º Dia (Segunda) FRANKFURT-HEIDELBERG- FRIBURGO-
MULHOUSE
Café da manhã. Saída para Heidelberg e Friburgo. Chegada a 
Mulhouse. Acomodação.
2º (Terça) e 6º (Quinta) 
Idênticos aos dias 2 e 6 do módulo 1.
7º Dia (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet.  Preciosa excursão opcional de dia inteiro 
a Nápoles e Capri. Também existe a possibilidade de visitar 
Pompeia (opcional). Acomodação.
8º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada e visita à ci-
dade. Continuação da viagem para Nice. Llegada. Acomodação. 
9º Dia (Terça) NICE-MONTPELLIER-BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier: continuação da 
viagem para a fronteira espanhola. Chegada a Barcelona e visita 
panorâmica. Acomodação.
10º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita panorâmica 
na Basílica do Pilar e continuação da viagem para Madri. 
Acomodação. 
11º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita panorâmica pela 
cidade. Restante do dia livre. Continuação da viagem para Madri. 
Acomodação.
12º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços. 

12 dias

2
INCLUIDO

Combine Vermelho + Azul = Sua Viagem

  +

= SUA VIAGEM
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Madri, Paris 
e o Reno
INCLUIDO

•  Acomodação e café da manhã  + visitas  importantes  
inclusas

• Saída: Segundas

1º Dia (Segunda) MADRI
Chegada, assistência, traslado ao hotel e acomodação.
2º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica. Tarde livre.
3º Dia (Quarta) Madri-Bordeaux
Saída de ônibus para Bordeaux. Chegada e acomodação.
4º Dia (Quinta) BORDEAUX-Castelos do Loire-PARIS
Café da manhã buffet. Salida hacia los Castillos del Loira. Con-
tinuación hacia Paris.Chegada e acomodação. Opcional: Paris 
Iluminada.
5º Dia (Sexta) PARIS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica. Tarde livre.
6º Dia (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Visita opcional: M. Louvre e 
Palacio Versalhes.
7º Dia (Domingo) PARIS-CRUZEIRO AO LONGO DO RENO- 
FRANKFURT
Café da manhã buffet. Cruzeiro ao longo do Reno. Desembarque 
e viagem para Frankfurt. Passeio pela cidade e degustação de 
cerveja. Acomodação.

7 dias

Paris, Países Bajos  
e o Reno
INCLUIDO

•  Acomodação e café da manhã  + visitas  importantes  inclusas
• Saída: Segundas

1º Dia (Segunda) PARIS
Chegada, assistência, traslado ao hotel e acomodação.
2º Dia (Terça) PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica. Tarde livre.
3º Dia (Quarta) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Visita opcional: M. Louvre e 
Palacio Versalhes.
4º Dia (Quinta) PARIS-BRUGES-GENT-BRUXELAS
Café da manhã buffet e saída para Bruges e Gent. Continuação 
da viagem para Bruxelas. Acomodação.
5º Dia (Sexta) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-HAIA- 
AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em Bruxelas. Visita a 
Antuérpia e a Haia. Chegada a Amsterdã. Acomodação.
6º Dia (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E VOLENDAM-
AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em Amsterdã.  
Opcional: passeio de barco ao longo dos canais e Marken e 
Volendam
7º Dia (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA- 
CRUZEIRO NO RENO-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia, chegada e visita 
panorâmica pela cidade. Cruzeiro ao longo do Reno. Saída para 
Frankfurt e visita panorâmica. Acomodação.

7 dias

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
12 março  al 30 de junio 2018 785
1º de julho a 31 de agosto 2019 750
1º de setembro a 14 de novembro 2019 785
15 de novembro a 11 de março 2019 750
Supl. quarto individual 385

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
12 março  al 30 de junio 2018 950
1º de julho a 31 de agosto 2019 890
1º de setembro a 14 de novembro 2019 950
15 de novembro a 11 de março 2019 895
Supl. quarto individual 385

C D

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
19 de março a 30 de junho 2019 910
1º de julho a 31 de agosto 2019 850
1º de setembro a 14 de novembro 2019 910
15 de novembro a 11 de março 2019 790
Supl. quarto individual 330

Praga-Budapeste 
e Viena

1º Dia (Segunda) FRANKFURT-NUREMBERG-PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para Nuremberg e breve parada. 
Continuação para Praga. Chegada e acomodação.

2º Dia (Terça) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã faremos uma visita 
panorâmica pela cidade.Tiempo livre.

3º Dia (Quarta) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã, 
saída para Brno. Tempo livre. Continuação da viagem para 
Bratislava. Chegada e visita panorâmica pela cidade. Saída para 
Budapestee. Chegada e acomodação.

4º Dia (Quinta) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã realizaremos a visita 
panorâmica. Na parte da tarde, os que quiserem poderão 
dar um passeio de barco opcional ao longo do Danúbio. Esta 
noite oferecemos a possibilidade de fazer um tour noturno por 
Budapestee Iluminada e participar de um jantar cigano (opc.). 
Acomodação.

5º Dia (Sexta) BUDAPESTE-VIENA 
Café da manhã buffet. Chegada a Viena. Visita panorâmica. 
Acomodação.

6º Dia (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre. Na parte da manhã você 
pode fazer a visita artística opcional pela cidade. Na parte da 
tarde, você poderá ir a Grinzing (opcional). Retorno a Viena e 
acomodação.

7º Dia (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços.

7 dias

• Acomodação e café da manhã + 2 jantares. Visitas importantes 
inclusas  • Início: Segundas

3
INCLUIDO

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
19 de março a 30 de junho 2019 2.555
1º de julho a 31 de agosto 2019 2.390
1º de setembro a 14 de novembro 2019 2.555
15 de novembro a 4 de março 2019 2.230
Supl. quarto individual    990

1º Dia (Segunda) FRANKFURT-NUREMBERG-PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para Nuremberg e breve parada. 
Continuação para Praga. Chegada e acomodação.

2º Dia (Terça) PRAGA 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica pela cidade. Opcionais: 
visita artística e jantar na cervejaria U-Fleku. Acomodação.

3º Dia (Quarta) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã, saída 
para Brno. Tempo livre. Continuação da viagem para Bratislava. 
Chegada e visita panorâmica pela cidade. Saída para Budapestee. 
Chegada e acomodação.

4º Dia (Quinta) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã realizaremos a visita 
panorâmica. Na parte da tarde, os que quiserem poderão dar um 
passeio de barco opcional ao longo do Danúbio. Acomodação.

5º (Sexta) ao 14º (Domingo)
Idênticos aos dias 5 a 14 do módulo 5.

15º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada e visita 
à cidade. Continuação da viagem até Nice. Chegada. 
Acomodação. 

16º Dia (Terça) NICE-MONTPELLIER-BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier: continuação da 
viagem para a fronteira espanhola. Chegada a Barcelona e visita 
panorâmica. Acomodação.

17º (Quarta) e 18ª (Quinta) 
Idênticos aos dias 10 e 11 do módulo 2

Día 19 (Sexta) Madri 
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços. 

19 dias

• Acomodação e café da manhã + 2 jantares. Visitas importantes 
inclusas • Início: Segundas

Praga, Budapeste e Viena 
com Itália e Espanha

5
INCLUIDO

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
 $
19 de março a 30 de junho 2019 2.085
1º de julho a 31 de agosto 2019 1.965
1º de setembro a 14 de novembro 2019 2.085
15 de novembro a 4 de março 2019 1.810
Supl. quarto individual    770

1º Dia (Segunda) ao 6 (Sábado)  
Idênticos aos dias 1 a 6 do módulo 3.
7º Dia (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre. Acomodação.
8º Dia (Segunda) VIENA - MILAÕ
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto 
com destino a Milaõ (voo não incluso). Chegada a Milaõ e traslado 
ao hotel. Acomodação.
9º Dia (Terça) MILAÕ - VENEZA 
Café da manhã buffet.  Saída para Verona. Continuação para 
Veneza. Chegada. Jantar e acomodação. 
10º Dia (Quarta) VENEZA 
Café da manhã buffet. Panorámica de Veneza. Jantar e aco-
modação. 
11º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, traslado para a praça 
São Marcos. Desembarque. Visita panorâmica. Visita a uma fá-
brica de Murano. Continuação para Florença e visita panorâmica 
pela cidade.
12º Dia (Sexta) FLORENÇA-ASSIS-ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis Continuação para Roma. 
Visita panorâmica. Opcional: Roma barroca. Acomodação.
13º Dia (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Dia livre. Acomodação.
14º Dia (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet. Preciosa excursão opcional de dia inteiro a 
Nápoles e Capri. Acomodação.
15º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos serviços.

15 dias

• Acomodação e café da manhã + 2 jantares. Visitas importantes 
inclusas • Início: Segundas

Praga, Budapest  
e Viena com Itália

4
INCLUIDO

Combine Vermelho + Azul = Sua Viagem  Escolha sua viagem, combinando vermelho e azul
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■  16 dias: Inicio Madri - fim Roma

DÍA 1 (domingo) BRASIL - MADRI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Madri. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) MADRI
Chegada em Madri. Assistência no aeroporto e trans-
lado para hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Vamos caminhar pelo Passeio 
das Casteliana, fonte das Cibeles, Plaza de Oriente, 
onde existe o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, 
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) MADRI - BURGOS ou SAN SE-
BASTIÁN - BORDEAUX
Buffet de café da manhã. De manhã saida para Bur-
gos ou San Sebastián. Breve parada com tempo livre 
para visitar uma dessas duas cidades. Burgos, com a 
sua maravilhosa catedral estilo gótico ou San Sebas-
tian, com o seu famoso Praia da Concha. Seguimos 
para Bordeaux. Chegada e hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) BORDEAUX -
Castelo do Loire - PARIS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para 
Paris. Chegada e tempo livre para aproveitar esta ci-
dade. À noite, excursão opcional a Paris iluminado. 
Hospedagem. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de 
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo; A torre Eiffel; a Plaza de la Concórdia, a 
Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo 
livre durante o qual oferecemos participar de uma 
excursão opcional no Sena: embarque no porto de 
Lena para dar um passeio de barco pelo Sena. Na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo bairro 
de Montmartre (opc.).

DIA 7 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de 
Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 8 (domingo) PARIS - ESTRASBURGO - ÁREA 
LUCERNA
Buffet de café da manhã e saída para Estrasburgo, 
sede Parlamento Europeu e a capital da Alsácia, onde 
faremos um passeio com nosso guia pela cidade. 
Vamos continuar a viagem para a área de Lucerna. 
Tempo livre. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) ÁREA LUCERNA
Buffet de café da manhã. Dia livre. Se desejar, você 
poderá fazer uma excursão opcional ao famoso 
Monte Titlis, localizado na fronteira entre os can-
tões de Obwalden e Berna. Esta visita nos permitirá 
desfrutar das impressionantes paisagens dos Alpes 
suíços. Regresso ao hotel e alojamento.

DIA 10 (Terça) ÁREA LUCERNA - VERONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracte-
rístico da região que tem uma tonalidade rosada, 
dando a sensação de que o sol está se pondo perpe-
tuamente. Que em tempos eram um assentamento 
romano, é hoje um dos mais prósperos e elegantes de 
toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de Julieta, 
localizada perto da Piazza Erbe, uma mansão medie-
val compacta com a sua varanda típica, Continuação 
da viagem até Veneza e hospedagem. Opcionalmente 
podemos realizar uma visita a Veneza à noite.

DIA 11 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
Reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. 
Resto do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Aconselhamos você a 
andar em torno de seus becos até a Ponte Rialto e 
fazer um passeio de gôndola (opcional) pelos canais 
típicos venezianos. Hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 

Fonte de Cibeles (Madri)

cidade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San An-
tonio. Construído para abrigar o Santo Sepulcro. 
Continuação até Florença, onde faremos a visita 
panorâmica da cidade (inc). Seguindo os passos 
de Leonardo e Michelangelo, vamos nos aproximar 
para conhecer as chaves do Renascimento. Na Ca-
tedral de Santa Maria das Flores, contemplaremos 
sua magnífica cúpula arquiteto Bruelleschi. Nós tam-
bém vamos visitar o Plaza da Signoria, o Palácio do 
Governo dos Médici e o Campanille de Giotto. Resto 
do dia livre. Opcionalmente, você poderá visitar os 
Museus Florentinos e a Academia, onde você poderá 
desfrutar contemplando o famoso “David” de Migue-
langelo e outras obras-primas. Hospedagem. 

DIA 13 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Assis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais bela de 
todos os seus templos. Continuação da viagem a 
Roma. Visita panorâmica de ônibus para o coração 
da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, Traste-
vere, as colinas de Avetino e Palatino, o último con-
tém as mais antigas memórias de Roma; a beleza 
deste lugar, com sítios arqueológicos e as suas ma-
ravilhosas vistas fazem dele um dos lugares mais bo-
nitos da cidade. Vamos ver também o Coliseu, o Circo 
Máximo, o Arco do Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo e Castelo de Santo Angel, a famosa Praça 
de Veneza e as escadas do Campidoglio, o mais fa-
moso dos sete montes da cidade de Roma, da qual 
destacamos sua praça com suas fachadas, pavimen-
tos e escadas. À tarde, opcionalmente, visitaremos 
a Roma Barroca; Recorreremos as principais praças 
da cidade, visitando a famosa Fontana di Trevi, Pan-
teão e o espetacular Piazza Navona. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 

Madri
Zaragoza

Bordeaux
Veneza

Verona

Florença
Assis

Milão

Nice
Pisa

Roma

Paris

Barcelona

Lucerna
Estrasburgo

EUROPA SUPER OFERTA
2/3 noites en Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris, 2 Área Lucerna, 2 Veneza, 1 Florença, 

3 Roma, 1 Nice, 1/2 Barcelona

16  dias.  Inicio Madri Fim Roma (EA3)
   1.350 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 14 visitas

19  dias.  Inicio Madri Fim Madri (EA1)
   1.685 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 18 visitas

19  dias.  Inicio Madri Fim Barcelona (EA2)
   1.685 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 17 visitas

¡¡ Novo !!
A melhor relação

Qualidade/Preço
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Plaça Navona (Roma) Torre Eiffel (Paris)

Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) ROMA (Excursão opcional a 
Nápoles e Capri).
Buffet de café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão opcional du-
rante todo o dia para Nápoles e Capri. Existe a pos-
sibilidade de visitar também Pompéia (opcional). No 
final da tarde voltaremos a Roma.

DIA 16 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  19 dias: Inicio Madri - fim Madri

DIAS 1º a 15º. Idêntico à viagem de 16 dias.

DÍA 16 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Buffet de café da manhã Partida para Pisa, chegada 
e visita a esta cidade toscaza que tem um conjunto 
de beleza singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, 
o Catedral e a única torre inclinada que segue desa-
fiando a lei da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Nice. Chegada e hospedagem. À noite visita 
opcional para Mônaco e Monte Carlo.

DIA 17 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã Partida para Montpellier: 
continuação a viagem para a fronteira espanhola. 
Chegada ao Barcelona e visita da cidade. Hospeda-
gem.

DIA 18 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRI
Buffet de café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  19 dias: Inicio Madri - fim Barcelona

DIAS 1º a 17º. Idêntico à viagem de 19 dias fim Madri.

DÍA 18 (quarta-feira) BARCELONA
Buffet de café da manhã. Dia livre para curtir a ci-
dade por sua conta. Hospedagem.

DÍA 19 (quinta-feira) BARCELONA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Notas de interesse

• Quando a rota Madri-Paris, o número de pessoas é menos 
de 10, a jornada será feita de avião durante a noite em 
Madri no lugar de Bordeaux.

• Quando a rota Paris-Milão, o número de pax é menos de 35 
a viagem será feita de acordo com o itinerário do página 
20 (Europa Turística).

• Quando para a rota Roma-Nice-Barcelona o número de 
passageiros é inferior a 10, nós facilitamos a viagem 
de avião ou barco (Roma-Barcelona). No dia 18º, você 
passará a noite em Barcelona ou noite a bordo em lugar 
de Nice. O Barcelona-Madri também será de avião, a 
cargo da Panavisión e de acordo com nossos critérios 
operacionais.

• Veja as datas de Feiras e Congressos na pág. 78

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março 2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março 2020.
• T. Alta: 17 março  a 9 novembro 2019.

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Paris, Veneza, Florença, 
Roma, Barcelona e Madri (segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Estrasburgo 
Verona, Assis, Pisa, Nice, Barcelona, Zaragoza 
(segundo a opção).

• Refeições:  buffet de café da manhã diário + 2 
jantares. 

• Outras atrações incluídas: Visita a uma fábrica 
vidro de Murano. 

• Acomodações em hotéis previstos ou similares. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras.

 Turista(1)  TuristaSUP

 TuristaSUP Primera

Bordeaux  Bordeaux

Campanile Le Lac TS Campanile Le Lac TS

Paris  Paris

Ibis Nanterre La Def. TS  R. Bois Colombes TS

Área Lucerna  Área Lucerna

Ibis Winthertur T Gerdolswil Swiss Q TS

Veneza  Veneza

Alexander (Lido de Jesolo) Villa Fiorita P 

H. I. Marghera P Le Terrazze P

Florença  Florença

Delta P The Gate TS 

West Florence TS

Roma  Roma

Colonny TS Fleming P 

Aran Mantegna P 

Nice  Nice

Ibis T Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Campanile Barberà TS Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Abba Aramo TS Rafael Atocha P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Hotéis modernos con todos los servicios: baño 
privado, etc. 
Confirmação imediata de noites extras. Exceto em datas 
de feiras e congressos. Veja a página 78. Veja mais hotéis 
na página 78.

Hotéis previstos ou similares

Preços por pessoa em $ USA

16 dias Madri - Roma
Turista
TuristaSUP

TuristaSUP

Primera

Na baixa temporada ......................... 1.350 1.540

Na alta temporada ............................ 1.550 1.740

Spto. hab. indivíduo .......................... 620 770

19 dias Madri - Madri

Na baixa temporada ......................... 1.685 1.870

Na alta temporada ............................ 1.760 2.110

Spto. hab. indivíduo .......................... 750 935

19 dias Madri - Barcelona

Na baixa temporada ......................... 1.685 1.870

Na alta temporada ............................ 1.760 2.110

Spto. hab. indivíduo .......................... 750 935

Vantagens exclusivas PANAVISION

 129$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel ..........  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel...........  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   4 refeições extras: 
dias 12, 13, 14 e 15. 100 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel, 
passeio de barco no Sena e Montmartre  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

325$por
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Montmartre (Paris)

Madri
Zaragoza

Bordeaux

Frankfurt

Heidelberg
Friburgo

Veneza
Verona

Florença
Assis

Mulhouse

Milão

Nice Pisa

Roma

Paris

Barcelona

EUROPA TURÍSTICA
3 noites en Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona

16  dias.  Inicio Madri Fim Roma (C03)
   1.575 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 16 visitas

19  dias.  Inicio Madri Fim Madri (C01)
   1.910 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 20 visitas

19  dias.  Inicio Madri Fim Barcelona (C02)
   1.910 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 19 visitas

Veja nossa opção Hotéis
(1)

■  16 dias: Inicio Madri - fim Roma

DÍA 1 (domingo) BRASIL - MADRI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Madri. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) MADRI
Chegada em Madri. Assistência no aeroporto e trans-
lado para hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Vamos caminhar pelo Passeio 
das Casteliana, fonte das Cibeles, Plaza de Oriente, 
onde existe o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, 
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) MADRI - BURGOS ou SAN SE-
BASTIÁN - BORDEAUX
Buffet de café da manhã. De manhã saida para Bur-
gos ou San Sebastián. Breve parada com tempo livre 
para visitar uma dessas duas cidades. Burgos, com a 
sua maravilhosa catedral estilo gótico ou San Sebas-
tian, com o seu famoso Praia da Concha. Seguimos 
para Bordeaux. Chegada e hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) BORDEAUX -
Castelo do Loire - PARIS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para 
Paris. Chegada e tempo livre para aproveitar esta ci-
dade. À noite, excursão opcional a Paris iluminado. 
Hospedagem. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de 
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo; A torre Eiffel; a Plaza de la Concórdia, a 
Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo 
livre durante o qual oferecemos participar de uma 
excursão opcional no Sena: embarque no porto de 
Lena para dar um passeio de barco pelo Sena. Na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo bairro 
de Montmartre (opc.).

DIA 7 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de 
Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 8 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Buffet de café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos levará a 
parte mais bonita do Reno, sendo capaz de admirar o 
Rochedo Loreley, uma enorme rocha sólida que apa-
rece na margem direita do rio, em trecho estreito do 

Reno, onde o curso do rio forma um “S” e nos mostra 
a antigos Castelos-Fortalezas do Reno. Desembar-
que e continuação da viagem ao centro financeiro de 
Frankfurt e comercial da Alemanha. Nós apresenta-
mos a cidade mais internacional da Alemanha atra-
vés da visita panorâmica da cidade. Vamos terminar 
o dia com uma degustação de cerveja. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT - HEIDELBERG 
- FRIBURGO - MULHOUSE
Buffet de café da manhã e saída para Heidelberg, 
onde nós vamos fazer uma visita com o nosso guia 
pela cidade, onde se destaca sua Universidade, sua fa-
chada antiga e especialmente o Castelo, que era a re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado. Vamos 
continuar a viagem a Freiburg. Tempo livre. Seguimos 
para Mulhouse. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) MULHOUSE - LUCERNA - VE-
RONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracte-
rístico da região que tem uma tonalidade rosada, 
dando a sensação de que o sol está se pondo perpe-
tuamente. Que em tempos eram um assentamento 
romano, é hoje um dos mais prósperos e elegantes 
de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de Ju-
lieta, localizada perto da Piazza Erbe, uma mansão 
medieval compacta com a sua varanda típica, Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e hospedagem. 
Opcionalmente podemos realizar uma visita a Veneza 
à noite.

DIA 11 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
Reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 

formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. 
Resto do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Aconselhamos você a 
andar em torno de seus becos até a Ponte Rialto e 
fazer um passeio de gôndola (opcional) pelos canais 
típicos venezianos. Hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua magnífica 
Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San Antonio. 
Construído para abrigar o Santo Sepulcro. Conti-
nuação até Florença, onde faremos a visita panorâ-
mica da cidade (inc). Na Catedral de Santa Maria 
das Flores, contemplaremos sua magnífica cúpula 
arquiteto Bruelleschi. Nós também vamos visitar o 
Plaza da Signoria, o Palácio do Governo dos Médici 
e o Campanille de Giotto. Resto do dia livre. Hospe-
dagem. 

DIA 13 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Assis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais bela de 
todos os seus templos. Continuação da viagem a 
Roma. Visita panorâmica de ônibus para o coração da 
Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, Trastevere, 
as colinas de Avetino e Palatino, o último contém as 
mais antigas memórias de Roma; a beleza deste lugar, 
com sítios arqueológicos e as suas maravilhosas vis-
tas fazem dele um dos lugares mais bonitos da cidade. 
Vamos ver também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco 
do Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo e Castelo 
de Santo Angel, a famosa Praça de Veneza e as esca-
das do Campidoglio, o mais famoso dos sete montes 
da cidade de Roma, da qual destacamos sua praça 
com suas fachadas, pavimentos e escadas. À tarde, 
opcionalmente, visitaremos a Roma Barroca; Recorre-
remos as principais praças da cidade. Hospedagem.
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Canais Veneza Parque Guell (Barcelona)

Notas de interesse

• Quando a rota Madri-Paris, o número de pessoas é menos 
de 10, a jornada será feita de avião durante a noite em 
Madri em vez de Bordeaux.

• Quando a rota Paris-Milão, o número de passageiros é 
menor menos de 10, a viagem será feita por avião durante 
a noite Paris em vez de Frankfurt e em Milão, em vez de 
Mulhouse.

• Quando para a rota Roma-Nice-Barcelona o número de 
passageiros é inferior a 10, nós facilitaríamos a viagem de 
avião ou barco (Roma-Barcelona) No dia 13, você passará 
a noite em Barcelona ou noite a bordo em vez de Nice. O 
Barcelona-Madri também será de avião, a cargo da Pana-
visión e de acordo com os nossos critérios operacionais.

• Veja as datas de Feiras e Congressos na pág. 78

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.
• T. Media: 16 julho a 31 agosto 2019.
• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Paris, Veneza, Florença, 
Roma, Barcelona e Madri (segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Frankfurt, 
Heidelberg, Verona, Assis, percorrer o Trastevere, 
Pisa, Nice, Barcelona, Zaragoza e a Plaza Mayor 
(segundo a opção).

• Refeições: buffet de café da manhã diário + 2 jantares. 

• Outras atrações incluídas: Cruzeiro no Reno, 
degustação de cerveja em Frankfurt, visita a um 
fábrica de vidro de Murano. 

• Acomodações em hotéis previstos ou similares. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras 

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Bordeaux  Bordeaux

Campanile Le Lac TS Campanile Le Lac TS

Paris  Paris

R. Bois Colombes TS  Mercure La Defense (2) P

Frankfurt  Frankfurt

Novotel City P  Novotel City P

Mulhouse  Mulhouse

Novotel  P Novotel  P

Veneza  Veneza

Villa Fiorita P Villa Fiorita P 

Le Terrazze P Le Terrazze P

Florença  Florença

The Gate TS H. C. Di Malta P 

West Florence TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma

Fleming P Hotel Cicerone P  

Aran Mantegna P  Gran H. Genova P

Nice  Nice

Kyriad Nice TS  Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Novotel Cornellà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Frankfurt, Florença, Roma, Nice e Madri. 
(2) 4**** no centro de La Defense. 

Hotéis previstos ou similares

Preços por pessoa em $ USA

16 días Madri - Roma
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Ciudad(1)

Na baixa temporada ......................... 1.575 1.745

Na média temporada  ....................... 1.640 1.910

Na alta temporada ............................ 1.740 2.175

Spto. hab. indivíduo .......................... 770 910

19 días Madri - Madri

Na baixa temporada ......................... 1.910 2.120

Na média temporada  ....................... 1.990 2.290

Na alta temporada ............................ 2.090 2.550

Spto. hab. indivíduo .......................... 935 1.105

19 días Madri - Barcelona

Na baixa temporada ......................... 1.910 2.100

Na média temporada  ....................... 1.990 2.270

Na alta temporada ............................ 2.090 2.545

Spto. hab. indivíduo .......................... 935 1.105

Vantagens exclusivas PANAVISION

 375$ 129$por
Economize  

até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel ..........  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel...........  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   6 refeições extras: 
dias 8, 9, 12, 13, 14 e 15. 150 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel, 
passeio de barco no Sena e Montmartre  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

DIA 14 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) ROMA (Excursão opcional a 
Nápoles e Capri).
Buffet de café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão opcional du-
rante todo o dia para Nápoles e Capri. Existe a pos-
sibilidade de visitar também Pompéia (opcional). No 
final da tarde voltaremos a Roma.

DIA 16 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  19 dias: Inicio Madri - fim Madri

DIAS 1º a 15º. Idêntico à viagem de 16 dias.

DIA 16 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Buffet de café da manhã Partida para Pisa, chegada 
e visita a esta cidade toscaza que tem um conjunto 
de beleza singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, 
o Catedral e a única torre inclinada que segue desa-
fiando a lei da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Nice. Chegada e hospedagem. À noite visita 
opcional para Mônaco e Monte Carlo.

DIA 17 (terça-feira) Nice - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã Partida para Montpellier: 
continuação a viagem para a fronteira espanhola. 
Chegada ao Barcelona e visita da cidade. Hospe-
dagem.

DIA 18 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRI
Buffet de café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  19 dias: Inicio Madri - fim Barcelona

DIAS 1º a 17º. Idêntico à viagem de 19 dias fim Madri.

DÍA 18 (quarta-feira) BARCELONA
Buffet de café da manhã. Dia livre para curtir a ci-
dade por sua conta. Hospedagem.

DÍA 19 (quinta-feira) BARCELONA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.
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EUROPA AO SEU ALCANCE
3 noites en Paris, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Nice, 

1 Barcelona e 2 Madri

13  dias.  Inicio Paris Fim Roma (C05)
   1.350 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 15 visitas

17  dias.  Inicio Paris Fim Madri (C04)
   1.740 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 19 visitas

■  13 dias: Inicio Paris - fim Roma

DIA 1 (quarta-feira) BRASIL  - PARIS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (quinta-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto e tras-
lado para hotel. Tempo livre. À noite excursão opcio-
nal para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de 
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo; A torre Eiffel; a Plaza de la Concórdia, a 
Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo 
livre durante o qual oferecemos participar de uma 
excursão opcional no Sena: embarque no porto de 
Lena para dar um passeio de barco pelo Sena. Na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo bairro 
de Montmartre (opc.).

DIA 4 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de 
Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 5 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Buffet de café da manhã e saída para Boppard. Aqui 

embarcaremos no cruzeiro incluído que nos levará a 
parte mais bonita do Reno, sendo capaz de admirar o 
Rochedo Loreley, uma enorme rocha sólida que apa-
rece na margem direita do rio, em trecho estreito do 
Reno, onde o curso do rio forma um “S” e nos mostra 
a antigos Castelos-Fortalezas do Reno. Desembar-
que e continuação da viagem ao centro financeiro de 
Frankfurt e comercial da Alemanha. Nós apresenta-
mos a cidade mais internacional da Alemanha atra-
vés da visita panorâmica da cidade. Vamos terminar 
o dia com uma degustação de cerveja. Hospedagem.

DIA 6 (segunda-feira) FRANKFURT - HEIDELBERG 
- FRIBURGO - MULHOUSE
Buffet de café da manhã e saída para Heidelberg, 
onde nós vamos fazer uma visita com o nosso guia 
pela cidade, onde se destaca sua Universidade, sua fa-
chada antiga e especialmente o Castelo, que era a re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado. Vamos 
continuar a viagem a Freiburg. Tempo livre. Seguimos 
para Mulhouse. Hospedagem.

DIA 7 (terça-feira) MULHOUSE - LUCERNA - VE-
RONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracte-
rístico da região que tem uma tonalidade rosada, 
dando a sensação de que o sol está se pondo perpe-
tuamente. Que em tempos eram um assentamento 
romano, é hoje um dos mais prósperos e elegantes 
de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de Ju-
lieta, localizada perto da Piazza Erbe, uma mansão 
medieval compacta com a sua varanda típica, Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e hospedagem. 

Opcionalmente podemos realizar uma visita a Veneza 
à noite.

DIA 8 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
Reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. 
Resto do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Aconselhamos você a 
andar em torno de seus becos até a Ponte Rialto e 
fazer um passeio de gôndola (opcional) pelos canais 
típicos venezianos. Hospedagem.

DIA 9 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua magnífica 
Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San Antonio. 
Construído para abrigar o Santo Sepulcro. Conti-
nuação até Florença, onde faremos a visita panorâ-
mica da cidade (inc). Na Catedral de Santa Maria 
das Flores, contemplaremos sua magnífica cúpula 
arquiteto Bruelleschi. Nós também vamos visitar o 
Plaza da Signoria, o Palácio do Governo dos Médici 
e o Campanille de Giotto. Resto do dia livre. Hospe-
dagem. 

DIA 10 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Assis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais bela de 
todos os seus templos. Continuação da viagem a 
Roma. Visita panorâmica de ônibus para o coração 
da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, Traste-
vere, as colinas de Avetino e Palatino, o último con-
tém as mais antigas memórias de Roma; a beleza 
deste lugar, com sítios arqueológicos e as suas ma-
ravilhosas vistas fazem dele um dos lugares mais bo-
nitos da cidade. Vamos ver também o Coliseu, o Circo 
Máximo, o Arco do Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo e Castelo de Santo Angel, a famosa Praça 
de Veneza e as escadas do Campidoglio, o mais fa-
moso dos sete montes da cidade de Roma, da qual 
destacamos sua praça com suas fachadas, pavimen-
tos e escadas. À tarde, opcionalmente, visitaremos 
a Roma Barroca; Recorreremos as principais praças 
da cidade. Hospedagem.

DIA 11 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Resto do dia livre. Hospedagem.Gôndolas (Veneza)

Madri

Zaragoza

Frankfurt

Heidelberg
Friburgo

Florença
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Mulhouse
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Paris
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Veneza
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Milão

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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DIA 12 (domingo) ROMA (Excursão opcional a 
Nápoles e Capri).
Buffet de café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão opcional du-
rante todo o dia para Nápoles e Capri. Existe a pos-
sibilidade de visitar também Pompéia (opcional). No 
final da tarde voltaremos a Roma.

DIA 13 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  17 dias: Inicio Paris - fim Madri

DIAS 1º a 12º. Idêntico à viagem de 13 dias.

DÍA 13 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Buffet de café da manhã Partida para Pisa, chegada 
e visita a esta cidade toscaza que tem um conjunto 
de beleza singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, 
o Catedral e a única torre inclinada que segue desa-
fiando a lei da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Nice. Chegada e hospedagem.

DIA 14 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã Partida para Montpellier: con-
tinuação a viagem para a fronteira espanhola. Chegada 
ao Barcelona e visita da cidade. Hospedagem.

DIA 15 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRI
Buffet de café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 16 (quinta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade. Vamos atravessar o Paseo de la Cas-

Plaza Mayor (Madri) David de Michelangelo (Florença)

tellana, Fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde está 
localizado o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, 
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 17 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  EXTENSÃO:  4 dias Madri

DÍA 13 (segunda-feira) ROMA - MADRI

 Viagem de avião
Buffet de café da manhã. No horário agendado, tras-
lado para o aeroporto de Roma para pegar um voo 
com destino Madri (vôo não incluído). Chegada em 
Madrid, assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Hospedagem.

DIA 14 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. De noite recomendamos per-
correr a Plaza Mayor e desfrutar de alguns de suas 
tapas em um dos bares típicos que se encontram ao 
redor. Hospedagem.

DIA 15 (quarta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade fazer uma visita opcional a Toledo. Hos-
pedagem.

DIA 16 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã.Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Preço por pessoa: 595 $.

Spto. de junho a agosto: 40$.
Spto. março a maio e setembro a outubro: 65$.
Spto. individual: 165$.

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Paris, Veneza, Florença, 
Roma, Barcelona e Madri (segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Frankfurt, 
Heidelberg, Verona, Assis, percorrer o Trastevere, 
Pisa, Nice, Barcelona, Zaragoza e la Plaza Mayor 
(segundo a opção).

• Outras atrações incluídas:  Cruzeiro no Reno, 
degustação de cerveja em Frankfurt, visita a um 
fábrica de vidro de Murano. 

• Acomodações  em hotéis previstos ou similares. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Notas de interesse

• Quando para a viagem Paris - Milão o número de pax 
é inferior a 10, a viagem será feita de avião para Milão, 
passando mais uma noite em Paris de Frankfurt, e em 
Milão, em vez de Mulhouse.

• Quando para a rota Roma-Nice-Barcelona o número 
de passageiros é inferior a 10, facilitaríamos Voo de 
avião ou barco (Roma-Barcelona) 13º dia pernoite em 
Barcelona ou pernoite a bordo no lugar de Nice. A rota 
Barcelona-Madri também será em avião, a cargo da 
Panavisión e a nosso critério operativo

• Veja as datas de Feiras e Congressos na pág. 78.

i

Datas de saída do Brasil

Todas as quartas-feiras do ano

de 17 março  2019 a 11 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 11 março  2020.
• T. Media: 16 julho a 31 agosto 2019.
• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA

13 días Paris - Roma
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Ciudad(1)

Na baixa temporada ......................... 1.350 1.485

Na média temporada  ....................... 1.415 1.650

Na alta temporada ............................ 1.490 1.910

Spto. hab. indivíduo .......................... 605 715

17 días Paris - Madri

Na baixa temporada ......................... 1.740 1.915

Na média temporada  ....................... 1.820 2.085

Na alta temporada ............................ 1.910 2.360

Spto. hab. indivíduo .......................... 825 975

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Paris  Paris

R. Bois Colombes TS  Mercure La Defense (2) P

Frankfurt  Frankfurt

Novotel City P  Novotel City P

Mulhouse  Mulhouse

Novotel  P Novotel  P

Veneza  Veneza

Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença

The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma

Fleming P Hotel Cicerone P

Nice  Nice

Ibis Gare TS  Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Novotel Cornellà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha P 

Ibis TS

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Frankfurt, Florença, Roma e Madri.
(2) 4**** no centro de La Defense. 

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 129$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel ..........  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel...........  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   6 refeições extras: 
dias 5, 6, 9, 10, 11 e 12. 150 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel, 
passeio de barco no Sena e Montmartre  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

375$por
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■  16 dias: Inicio Londres - fim Roma

DIA 1 (Domingo) BRASIL  - LONDRES
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Londres. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) LONDRES
Chegada em Londres Assistência no aeroporto e tras-
lado para o hotel. Tempo livre. Excursão opcional para 
Londres à noite, visita durante a qual caminharemos 
por Picadilly Circus, Trafalgar Square, Catedral de San 
Pablo, etc., no final da visita faremos uma parada em 
um típico “pub” inglês, onde provaremos sua exce-
lente cerveja gelada. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) LONDRES
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita panorâ-
mica da cidade onde veremos: Westminster, centro 
político da Grã-Bretanha e da Common Weatlh, as 
Casas do Parlamento, a famosa Torre do relógio ou 
Big Ben e Westminster Abbey. Veremos o Palácio de 
Buckingham, residência real, onde todos os dias às 
11 horas tem a famosa troca de guarda. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmopolita 
de mundo, para fazer compras e visitas de interesse. 
Nós também propomos que você visite opcional-
mente o Castelo de Windsor, uma das residências 
oficiais da rainha, tem sido a casa dos soberanos por 
mais de 900 anos. Hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída até Dover, atravessando o 
Canal da Mancha de balsa e depois de ônibus para 
Paris (Em alguns casos, a rota Londres-Paris se reali-
zará por Eurostar ou avião). Traslado para o hotel. Pela 
noite, excursão opcional Paris Iluminada. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de 
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo; A torre Eiffel; a Plaza de la Concórdia, a 
Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo 
livre durante o qual oferecemos participar de uma 
excursão opcional no Sena: embarque no porto de 
Lena para dar um passeio de barco pelo Sena. Na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo bairro 
de Montmartre (opc.).

DIA 7 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de 
Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 8 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Buffet de café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos levará a 
parte mais bonita do Reno, sendo capaz de admirar o 
Rochedo Loreley, uma enorme rocha sólida que apa-
rece na margem direita do rio, em trecho estreito do 
Reno, onde o curso do rio forma um “S” e nos mostra 
a antigos Castelos-Fortalezas do Reno. Desembar-
que e continuação da viagem ao centro financeiro de 
Frankfurt e comercial da Alemanha. Nós apresenta-
mos a cidade mais internacional da Alemanha atra-
vés da visita panorâmica da cidade. Vamos terminar 
o dia com uma degustação de cerveja. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT - HEIDELBERG 
- FRIBURGO - MULHOUSE
Buffet de café da manhã e saída para Heidelberg, 
onde nós vamos fazer uma visita com o nosso guia 
pela cidade, onde se destaca sua Universidade, sua fa-
chada antiga e especialmente o Castelo, que era a re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado. Vamos 
continuar a viagem a Freiburg. Tempo livre. Seguimos 
para Mulhouse. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) MULHOUSE - LUCERNA - VE-
RONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracterís-
tico da região que tem uma tonalidade rosada, dando 
a sensação de que o sol está se pondo perpetua-
mente. Tempo livre para visitar a casa de Julieta, lo-
calizada perto da Piazza Erbe, uma mansão medieval 
compacta com a sua varanda típica, Continuação da 
viagem até Veneza. Jantar e hospedagem. Opcional-
mente podemos realizar uma visita a Veneza à noite.

DIA 11 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 

(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
Reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. 
Resto do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua magnífica 
Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San Antonio. 
Construído para abrigar o Santo Sepulcro. Conti-
nuação até Florença, onde faremos a visita panorâ-
mica da cidade (inc). Na Catedral de Santa Maria das 
Flores, contemplaremos sua magnífica cúpula arqui-
teto Bruelleschi. Nós também vamos visitar o Plaza da 
Signoria, o Palácio do Governo dos Médici e o Campa-
nille de Giotto. Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 13 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Assis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco. Continuação da 
viagem a Roma. Visita panorâmica de ônibus para o 
coração da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, 
Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, o último 
contém as mais antigas memórias de Roma; a beleza 
deste lugar, com sítios arqueológicos e as suas mara-
vilhosas vistas fazem dele um dos lugares mais boni-
tos da cidade. Vamos ver também o Coliseu, o Circo 
Máximo, o Arco do Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo e Castelo de Santo Angel, a famosa Praça de 
Veneza e as escadas do Campidoglio, da qual des-
tacamos sua praça com suas fachadas, pavimentos 
e escadas. À tarde, opcionalmente, visitaremos a 
Roma Barroca; Recorreremos as principais praças 
da cidade. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) ROMA (Excursão opcional a 
Nápoles e Capri).
Buffet de café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão opcional du-
rante todo o dia para Nápoles e Capri. Existe a pos-
sibilidade de visitar também Pompéia (opcional). No 
final da tarde voltaremos a Roma.

DIA 16 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

16  dias.  Inicio Londres Fim Roma (C07)
    1.780 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 16 visitas

20 dias.  Inicio Londres Fim Madri (C06) 
   2.175 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 21 visitas

EUROPA PARA TODOS
3 noites em Londres, 3 Paris, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Nice, 
1 Barcelona e 2 Madri

Torre Eiffel (Paris)

Madri

Zaragoza

Frankfurt

Heidelberg
Friburgo

Veneza
Verona

Florença
Assis

Mulhouse

Nice
Pisa

Roma

Paris

Londres

Barcelona

Milão

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Gôndolas (Veneza) Sagrada Familia (Barcelona)

■  20 dias: Inicio Paris - fim Madri

DIAS 1º a 15º. Idêntico à viagem de 16 dias.

DÍA 16 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Buffet de café da manhã Partida para Pisa, chegada 
e visita a esta cidade toscaza que tem um conjunto 
de beleza singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, 
o Catedral e a única torre inclinada que segue desa-
fiando a lei da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Nice. Chegada e hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã Partida para Montpellier: con-
tinuação a viagem para a fronteira espanhola. Chegada 
ao Barcelona e visita da cidade. Hospedagem.

DIA 18 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRI
Buffet de café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade.. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 20 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  EXTENSÃO:  4 dias Madri

DÍA 16 (segunda-feira) ROMA - MADRI

 Viagem de avião
Buffet de café da manhã. No horário agendado, tras-

lado para o aeroporto de Roma para pegar um voo 
com destino Madri (vôo não incluído). Chegada em 
Madrid, assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. De noite recomendamos per-
correr a Plaza Mayor e desfrutar de alguns de suas 
tapas em um dos bares típicos que se encontram ao 
redor. Hospedagem.

DIA 18 (quarta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade fazer uma visita opcional a Toledo. Hos-
pedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Preço por pessoa: 595 $.

Spto. de junho a agosto: 40$.
Spto. março a maio e setembro a outubro: 65$.
Spto. individual: 165$.

Notas de interesse

• A rota Londres-Paris, em alguns casos, será realizada em 

Eurostar trem ou avião.

• Quando para a viagem Paris - Milão, o número de pax é 

menos de 10, a viagem será feita de avião até Milão, per-

notando mais uma noite em Paris em vez de Frankfurt, e 

em Milão, em vez de Mulhouse.

• Quando para a rota Roma-Nice-Barcelona o número de 

passageiros é inferior a 10, vamos facilitar a viagem de 

avião ou barco (Roma-Barcelona). No dia 16, você passará 

a noite em Barcelona ou noite a bordo, em vez de Nice. O 

Barcelona-Madri também será de avião, a cargo da Pana-

visión, de acordo com critérios operacionais.

• Veja as datas de Feiras e Congressos na pág. 78

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.
• Guia acompanhante durante toda a viagem. 
• Visitas com guia local:  Londres, Paris, Veneza, 

Florença, Roma, Barcelona e Madri (según opc). 
• Visitas explicadas pelo nosso guia:  paseo por 

el Soho, Frankfurt, Heidelberg, Verona, Assis, 
percorrer o Trastevere, Pisa, Nice, Barcelona, 
Zaragoza e la Plaza Mayor (segundo a opção).

• Refeições: buffet de café da manhã diário + 2 
jantares. 

• Outras atrações incluídas:  Cruzeiro no Reno, 
degustação de cerveja em Frankfurt, visita a um 
fábrica de vidro de Murano. 

• Alojamientos em hotéis previstos ou similares. 
• Ônibus para a viagem terrestre. 
• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.
• T. Media: 16 julho a 31 agosto 2019.
• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA

16 días Londres - Roma
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Ciudad(1)

Na baixa temporada ......................... 1.780 1.915

Na média temporada  ....................... 1.900 2.140

Na alta temporada ............................ 1.975 2.425

Spto. hab. indivíduo .......................... 770 910

20 días Londres - Madri

Na baixa temporada ......................... 2.175 2.350

Na média temporada  ....................... 2.300 2.565

Na alta temporada ............................ 2.390 2.840

Spto. hab. indivíduo .......................... 990 1.170

Spto. barco Roma - Barcelona ......... 270 270

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Londres  Londres
Royal National TS Royal National TS

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  Mercure La Defense (2) P

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Mulhouse  Mulhouse

Novotel P Novotel P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P

Nice  Nice
Ibis Gare TS  Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Novotel Cornellà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha P 

Ibis TS

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Londres, Frankfurt, Florença, Roma, Nice y Madri. 
(2) 4**** no centro de La Defense. 

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 129$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel ..........  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel...........  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   6 refeições extras: 
dias 8, 9, 12, 13, 14 e 15. 150 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel, 
passeio de barco no Sena e Montmartre  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

375$por
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■  23 dias: Inicio Madri - fim Roma

DÍA 1 (domingo) BRASIL - MADRI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Madri. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) MADRI
Chegada em Madri. Assistência no aeroporto e trans-
lado para hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Vamos caminhar pelo Passeio 
das Casteliana, fonte das Cibeles, Plaza de Oriente, 
onde existe o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, 
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) MADRI - BURGOS ou SAN SE-
BASTIÁN - BORDEAUX
Buffet de café da manhã. De manhã saida para Bur-
gos ou San Sebastián. Breve parada com tempo livre 
para visitar uma dessas duas cidades. Burgos, com a 
sua maravilhosa catedral estilo gótico ou San Sebas-
tian, com o seu famoso Praia da Concha. Seguimos 
para Bordeaux. Chegada e hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) BORDEAUX -
Castelo do Loire - PARIS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para 
Paris. Chegada e tempo livre. À noite, excursão opcio-
nal a Paris iluminado. Hospedagem. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de 
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo. Tempo livre durante o qual oferecemos 
participar de uma excursão opcional no Sena, e na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel.

DIA 7 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de 
Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 8 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Buffet de café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos levará 
a parte mais bonita do Reno. Desembarque e conti-
nuação da viagem ao centro financeiro de Frankfurt 
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica da ci-
dade. Vamos terminar o dia com uma degustação de 
cerveja. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚREMBERG-
PRAGA
Buffet de café da manhã.  Partida para Nuremberg, 

antiga capital imperial e uma das cidades mais histó-
ricas. Tempo livre. Em seguida, continuaremos nossa 
viagem para Praga, capital da República Checa. Che-
gada. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) PRAGA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: a Praça 
da República Tcheca, a Torre da Pólvora e a Câmara 
Municipal, a Praça Venceslau. Continuaremos em 
direção à ponte de Carlos... À tarde, opcionalmente, 
poderemos fazer a visita artística a Praga. À noite, 
jantar opcional em uma das mais famosas cerveja-
rias de Praga, o U-Fleku. Hospedagem.

DIA 11 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- BUDA-
PESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação da 
viagem a Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e 
visita panorâmica. Partida para Budapeste. Chegada 
e hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita panorâmica: na margem direita do Danúbio, se 
encontra o centro histórico, Buda: vamos ver o Bas-
tião dos Pescadores, a Igreja de Matías, etc. Então, 
atravessaremos o Danúbio e iremos para Peste, a 
zona comercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional pelo 
Danúbio. Hospedagem.

DIA 13 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro encon-
traremos o Palácio Imperial, o Palácio Belvedere, um 
ótimo lugar grandioso e de tremendo prestígio no 
país e sua capital. A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu 
de Belas Artes, os monumentos de Goethe, Schiller e 
Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) VIENA
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita opcional para Viena artística, vamos conhecer 
o magnífico edifício que abriga a Ópera de Viena ou 
Staatsoper. Tarde livre. À noite, quem desejar pode 
participar (opcional) de um concerto no Palácio 
Auersperg e jantar em Grinzing. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) VIENA
Buffet de café da manhã. Dia livre para continuar 
aproveitando o capital da Áustria. Hospedagem.

DÍA 16 (segunda-feira) VIENA - MILÃO

 Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este bilhete de 
avião por U$D 100 (neto). Taxas incluídas

Buffet de café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto para tomar voo com destino 

GRAN TOUR DE EUROPA
3 noites em Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão,
2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona e 1 Madri

a Milão (voo não incluído). Chegada, assistência no 
aeroporto e traslado lado do hotel. Hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) MILÃO - VERONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracte-
rístico da região que tem uma tonalidade rosada, 
dando a sensação de que o sol está se pondo perpe-
tuamente. Tempo livre. Continuação da viagem até 
Veneza. Jantar e hospedagem. Opcionalmente pode-
mos realizar uma visita a Veneza à noite.

DIA 18 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. Res-
tante do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Aconselhamos você a 
andar em torno de seus becos até a Ponte Rialto e 
fazer um passeio de gôndola (opcional) pelos canais 
típicos venezianos. Jantar e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San An-
tonio. Construído para abrigar o Santo Sepulcro. 
Continuação até Florença, onde faremos a visita 
panorâmica da cidade (inc). Restante do dia livre. 
Opcionalmente, você poderá visitar os Museus Flo-
rentinos e a Academia, onde você poderá desfrutar 
contemplando o famoso “David” de Miguelangelo e 
outras obras-primas. Hospedagem. 

DIA 20 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Asis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais bela de 
todos os seus templos. Continuação da viagem a 
Roma. Visita panorâmica de ônibus para o coração 
da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina. À tarde, 
opcionalmente, visitaremos a Roma Barroca; Reco-
rreremos as principais praças da cidade, visitando 
a famosa Fontana di Trevi, Panteão e o espetacular 
Piazza Navona. Hospedagem.

DIA 21 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Restante do dia livre. Hospedagem.

(1)

Veja nossa opção Hotéis

23  dias.  Inicio Madri Fim Roma (C09) 
  2.310 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 18 visitas

26 dias.  Inicio Madri Fim Madri (C08)
    2.700 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 24 visitas
Madri

Zaragoza

Bordeaux

Frankfurt Praga

Bratislava

BudapesteVeneza

Viena

Verona
Florença
Assis

Milão

Nice
Pisa

Roma

Paris

Barcelona
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Ponte de Carlo (Praga) Igreja de Santa María Novella (Florença)

DIA 22 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). Buffet de 
café da manhã. Dia livre durante o qual você será 
capaz de uma bela excursão opcional durante todo 
o dia para Nápoles e Capri. Partida de manhã de ôni-
bus para Nápoles. Uma visita panorâmica da Baía é 
um espetáculo inesquecível. Existe a possibilidade 
de visitar também Pompéia (opcional). Com o guia 
local visitaremos os restos desta colônia romana 
que o vulcão Vesúvio enterrou em 24 de agosto do 
ano 79 depois de Cristo. Vamos andar pelas ruas de 
paralelepípedos e visitaremos algumas casas para 
aprender mais sobre a vida e curiosidades destes 
Pompeianos que viveram há quase 2.000 anos. Em 
Nápoles vamos pegar o barco que nos levará para a 
ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos magnífi-
cos jardins de Augusto. Então iremos ao restaurante 
onde o almoço será servido. Pela tarde tempo livre 
para explorar as ruas elegantes as melhores lojas, 
as exclusivas joalherias e a famosa Piazzetta com 
seus Cafeterias antigas, tudo isso confirma a fama 
de Capri como “pérola do Mediterrâneo”. No final da 
tarde voltaremos a Roma.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

■  26 dias: Inicio Madri - fim Madri

DIAS 1º al 22º. Idêntico à viagem de 23 dias.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Desayuno buffet. Partida para Pisa, chegada e visita 
a esta cidade toscaza que tem um conjunto de beleza 
singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, o Cate-
dral e a única torre inclinada que segue desafiando a 
lei da gravidade. Continuação da viagem em direção 

a Nice. Chegada e hospedagem. À noite visita opcio-
nal para Mônaco e Monte Carlo.

DIA 24 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã. Partida para Montpellier: 
continuação a viagem para a fronteira espanhola. 
Chegada ao Barcelona e visita da cidade. Hospeda-
gem.

DIA 25 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA- 
MADRID
Buffet de café da manhã. Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 26 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Paris, Praga, Bratislava, 
Viena, Budapeste, Veneza, Florença, Roma, 
Barcelona e Madri (segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Frankfurt, 
Verona, Assis, percorrer o Trastevere, Pisa, Nice, 
Barcelona, Zaragoza e la Plaza Mayor (segundo a 
opção).

• Refeições: buffet de café da manhã diário + 2 
jantares. 

• Outras atrações incluídas:  Cruzeiro no Reno, 
degustação de cerveja em Frankfurt, visita a um 
fábrica de vidro de Murano. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.
• T. Media: 16 julho a 31 agosto 2019.
• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA

23 días Madri - Roma
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Ciudad(1)

Na baixa temporada ......................... 2.310 2.710

Na média temporada  ....................... 2.490 2.965

Na alta temporada ............................ 2.565 3.245

Spto. hab. indivíduo .......................... 1.155 1.365

26 días Madri - Madri

Na baixa temporada ......................... 2.700 3.140

Na média temporada  ....................... 2.895 3.395

Na alta temporada ............................ 3.080 3.785

Spto. hab. indivíduo .......................... 1.320 1.560

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Bordeaux  Bordeaux

Campanile Le Lac TS Campanile Le Lac TS

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  Mercure La Defense (2) P

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Mulhouse  Mulhouse

Novotel  P Novotel  P

Praga  Praga 

Clarion Congress P Majestic P

Budapeste  Budapeste 

Arena P Radisso Blu Beke P

Viena  Viena
Ananas P Lindner Belvedere P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P 

Nice  Nice
Ibis Gare TS  Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Novotel Cornellà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha P 

Ibis TS

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, Florença, 

Roma, Nice e Madri. 
(2) 4**** no centro de La Defense. 

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 129$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel ..........  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel...........  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   6 refeições extras: 
dias 8, 16, 19, 20, 21 e 22. 150 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel, 
passeio de barco no Sena e Montmartre  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

375$por

Notas de interesse

• Quando a rota Madri-Paris, o número de pessoas é menos 
de 10, a viagem será feita de avião durante a noite em 
Madri em vez de Bordeaux.

• Quando para a viagem Paris-Frankfurt-Praga, o número 
de pax é inferior a 10 a viagem será feita por avião, sem 
visitar Nuremberg e, quando apropriado, sem visitar 
Frankfurt ou o cruzeiro no Reno, passando a noite em 
Praga em vez de Frankfurt.

• Quando para a rota Roma-Nice-Barcelona o número de 
passageiros é inferior a 10, vamos facilitar a viagem de 
avião ou barco (Roma-Barcelona). No dia 16, você passará 
a noite em Barcelona ou noite a bordo, em vez de Nice. O 
trecho Barcelona-Madri também será de avião, a cargo da 
Panavisión, de acordo com critérios operacionais

• Veja as datas de Feiras e Congressos na pág. 78
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■  20 dias: Inicio Paris - fin Roma

DIA 1 (quarta-feira) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (quinta-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto e tras-
lado para hotel. Tempo livre. À noite excursão opcio-
nal para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de 
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo. Tempo livre durante o qual oferecemos 
participar de uma excursão opcional no Sena, e na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel.

DIA 4 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de 
Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 5 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Buffet de café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos levará 
a parte mais bonita do Reno. Desembarque e conti-
nuação da viagem ao centro financeiro de Frankfurt 
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica da ci-
dade. Vamos terminar o dia com uma degustação de 
cerveja. Hospedagem.

DIA 6 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚREMBERG-
PRAGA
Buffet de café da manhã.  Partida para Nuremberg, 
antiga capital imperial e uma das cidades mais histó-
ricas. Tempo livre. Em seguida, continuaremos nossa 
viagem para Praga, capital da República Checa. Che-
gada. Hospedagem.

DIA 7 (terça-feira) PRAGA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: a Praça 
da República Tcheca, a Torre da Pólvora e a Câmara 
Municipal, a Praça Venceslau. Continuaremos em 
direção à ponte de Carlos... À tarde, opcionalmente, 
poderemos fazer a visita artística a Praga. À noite, 
jantar opcional em uma das mais famosas cerveja-
rias de Praga, o U-Fleku. Hospedagem.

DIA 8 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- BUDA-
PESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação da 
viagem a Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e 

visita panorâmica. Partida para Budapeste. Chegada 
e hospedagem.

DIA 9 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita panorâmica: na margem direita do Danúbio, se 
encontra o centro histórico, Buda: vamos ver o Bas-
tião dos Pescadores, a Igreja de Matías, etc. Então, 
atravessaremos o Danúbio e iremos para Peste, a 
zona comercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional pelo 
Danúbio. Hospedagem.

DIA 10 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro encon-
traremos o Palácio Imperial, o Palácio Belvedere, um 
ótimo lugar grandioso e de tremendo prestígio no 
país e sua capital. A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu 
de Belas Artes, os monumentos de Goethe, Schiller e 
Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 11 (sábado) VIENA
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita opcional para Viena artística, vamos conhecer 
o magnífico edifício que abriga a Ópera de Viena ou 
Staatsoper. Tarde livre. À noite, quem desejar pode 
participar (opcional) de um concerto no Palácio 
Auersperg e jantar em Grinzing. Hospedagem.

DIA 12 (domingo) VIENA
Buffet de café da manhã. Dia livre para continuar 
aproveitando o capital da Áustria. Hospedagem.

DÍA 13 (segunda-feira) VIENA - MILÃO

 Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este bilhete de 
avião por U$D 100 (neto). Taxas incluídas

Buffet de café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto para tomar voo com destino 
a Milão (voo não incluído). Chegada, assistência no 
aeroporto e traslado lado do hotel. Hospedagem.

DIA 14 (terça-feira) MILÃO - VERONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracte-
rístico da região que tem uma tonalidade rosada, 
dando a sensação de que o sol está se pondo perpe-
tuamente. Tempo livre. Continuação da viagem até 
Veneza. Jantar e hospedagem. Opcionalmente pode-
mos realizar uma visita a Veneza à noite.

DIA 15 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 

formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. Res-
tante do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Aconselhamos você a 
andar em torno de seus becos até a Ponte Rialto e 
fazer um passeio de gôndola (opcional) pelos canais 
típicos venezianos. Jantar e hospedagem.

DIA 16 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San An-
tonio. Construído para abrigar o Santo Sepulcro. 
Continuação até Florença, onde faremos a visita 
panorâmica da cidade (inc). Restante do dia livre. 
Opcionalmente, você poderá visitar os Museus Flo-
rentinos e a Academia, onde você poderá desfrutar 
contemplando o famoso “David” de Miguelangelo e 
outras obras-primas. Hospedagem. 

DIA 17 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Asis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais bela de 
todos os seus templos. Continuação da viagem a 
Roma. Visita panorâmica de ônibus para o coração 
da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina. À tarde, 
opcionalmente, visitaremos a Roma Barroca; Reco-
rreremos as principais praças da cidade, visitando 
a famosa Fontana di Trevi, Panteão e o espetacular 
Piazza Navona. Hospedagem.

DIA 18 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 19 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). Buffet de 
café da manhã. Dia livre durante o qual você será 
capaz de uma bela excursão opcional durante todo 
o dia para Nápoles e Capri. Existe a possibilidade de 
visitar também Pompéia (opcional).  No final da tarde 
voltaremos a Roma.

DIA 20 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

■  24 dias: Inicio Madri - fim Madri

DIAS 1º al 19º. Idêntico à viagem de 20 dias.

DIA 20 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Desayuno buffet. Partida para Pisa, chegada e visita 
a esta cidade toscaza que tem um conjunto de beleza 

EUROPA MULTICOLOR
3 noites en Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 

3 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona e 2 Madri

20 dias.  Inicio Paris Fim Roma (C11) 
  2.080 $ US

J	 	Incluye 2 refeições e 16 visitas

24 dias.  Inicio Paris Fim Madri (C10)
   2.480 $ US

J	 	Incluye 2 refeições e 22 visitas

Madri
Zaragoza

Frankfurt Praga

Bratislava

BudapesteVeneza

Viena

Verona
Milão

Florença
AssisNice

Pisa

Roma

Paris

Barcelona

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, o Cate-
dral e a única torre inclinada que segue desafiando a 
lei da gravidade. Continuação da viagem em direção 
a Nice. Chegada e hospedagem. À noite visita opcio-
nal para Mônaco e Monte Carlo.

DIA 21 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã. Partida para Montpellier: 
continuação a viagem para a fronteira espanhola. Che-
gada ao Barcelona e visita da cidade. Hospedagem.

DIA 22 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA- 
MADRI
Buffet de café da manhã. Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 23 (quinta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade. Vamos atravessar o Paseo de la Cas-
tellana, Fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde está 
localizado o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, 
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 24 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  EXTENSÃO:  4 dias Madri

DÍA 20 (segunda-feira) ROMA - MADRI

 Viagem de avião
Buffet de café da manhã. No horário agendado, tras-
lado para o aeroporto de Roma para pegar um voo 
com destino Madri (vôo não incluído). Chegada em 
Madrid, assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Hospedagem.

Igreja de San Carlos Borromeo (Viena)Plaza Mayor (Madri)

DIA 21 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. De noite recomendamos per-
correr a Plaza Mayor e desfrutar de alguns de suas 
tapas em um dos bares típicos que se encontram ao 
redor. Hospedagem.

DIA 22 (quarta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade fazer uma visita opcional a Toledo. Hos-
pedagem.

DIA 16 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã.Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Preço por pessoa: 595 $.

Spto. de junho a agosto: 40$.
Spto. março a maio e setembro a outubro: 65$.

Spto. individual: 165$.

Notas de interesse

• A rota Londres-Paris, em alguns casos, será realizada em 
Eurostar trem ou avião.

• Quando para a viagem Paris - Milão, o número de pax seja 
inferior a 10, a viagem será feita de avião até Milão, pernoi-
tando mais uma noite em Paris em vez de Frankfurt, em 
Milão, em vez de Mulhouse.

• Quando para a rota Roma-Nice-Barcelona o número de 
passageiros é inferior a 10, vamos facilitar a viagem de 
avião ou barco (Roma-Barcelona). No dia 16, você passará 
a noite em Barcelona ou noite a bordo, em vez de Nice. O 
Barcelona-Madri também será de avião, a cargo da Panavi-
sión, de acordo com critérios operacionais

• Ver fechas de Ferias e Congresos en pág. 78

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Paris, Praga, Bratislava, 
Viena, Budapeste, Veneza, Florença, Roma, 
Barcelona e Madri (segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Frankfurt, 
Heidelberg, Verona, Assis, percorrer o Trastevere, 
Pisa, Nice, Barcelona, Zaragoza e la Plaza Mayor 
(segundo a opção).

• Refeições: buffet de café da manhã diário + 2 
jantares. 

• Outras atrações incluídas:  Cruzeiro no Reno, 
degustação de cerveja em Frankfurt, visita a um 
fábrica de vidro de Murano. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Datas de saída do Brasil

Todas as quartas-feiras do ano

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.

• T. Média: 16 julho a 31 agosto 2019.

• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA

20 días Paris - Roma
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Ciudad(1)

Na baixa temporada ......................... 2.080 2.450

Na média temporada  ....................... 2.280 2.720

Na alta temporada ............................ 2.410 3.080

Spto. hab. indivíduo .......................... 990 1.170

24 días Paris - Madri

Na baixa temporada ......................... 2.480 2.905

Na média temporada  ....................... 2.680 3.165

Na alta temporada ............................ 2.830 3.540

Spto. hab. indivíduo .......................... 1.210 1.430

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  Mercure La Defense (2) P

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Praga  Praga 

Clarion Congress P Majestic P

Budapeste  Budapeste 

Arena P Radisso Blu Beke P

Viena  Viena
Ananas P Lindner Belvedere P

Milán  Milán
Contessa Jolanda P Contessa Jolanda P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P 

Nice  Nice
Kyriad Nice TS  Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Novotel Cornellà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha P 

Ibis TS

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, Florença, 

Roma, Nice e Madri. 
(2) 4**** no centro de La Defense. 
Confirmação imediata de noites extras. Exceto em datas 
de feiras e congressos. Veja a página 178. Veja mais hotéis 
na página 78.

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 129$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel ..........  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel...........  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   6 refeições extras: 
dias 5, 13, 16, 17, 18 e 19. 150 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel, 
passeio de barco no Sena e Montmartre  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

375$por
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■  23 dias: Inicio Madri - fim Roma

DIA 1 (Domingo) BRASIL - LONDRES
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Londres. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) LONDRES
Chegada em Londres Assistência no aeroporto e tras-
lado para o hotel. Tempo livre. Excursão opcional para 
Londres à noite, visita durante a qual caminharemos 
por Picadilly Circus, Trafalgar Square, Catedral de San 
Pablo, etc., no final da visita faremos uma parada em 
um típico “pub” inglês, onde provaremos sua exce-
lente cerveja gelada. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) LONDRES
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita panorâ-
mica da cidade onde veremos: Westminster, centro 
político da Grã-Bretanha e da Common Weatlh, as 
Casas do Parlamento, a famosa Torre do relógio ou 
Big Ben e Westminster Abbey. Veremos o Palácio de 
Buckingham, residência real, onde todos os dias às 
11 horas tem a famosa troca de guarda. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmopolita 
de mundo, para fazer compras e visitas de interesse. 
Nós também propomos que você visite opcional-
mente o Castelo de Windsor, uma das residências 
oficiais da rainha, tem sido a casa dos soberanos por 
mais de 900 anos. Hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída até Dover, atravessando o 
Canal da Mancha de balsa e depois de ônibus para 
Paris (Em alguns casos, a rota Londres-Paris se reali-
zará por Eurostar ou avião). Traslado para o hotel. Pela 
noite, excursão opcional Paris Iluminada. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de 
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo. Tempo livre durante o qual oferecemos 
participar de uma excursão opcional no Sena, e na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel.

DIA 7 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de 
Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 8 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Buffet de café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos levará 
a parte mais bonita do Reno. Desembarque e conti-

nuação da viagem ao centro financeiro de Frankfurt 
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica da ci-
dade. Vamos terminar o dia com uma degustação de 
cerveja. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚREMBERG-
PRAGA
Buffet de café da manhã.  Partida para Nuremberg, 
antiga capital imperial e uma das cidades mais histó-
ricas. Tempo livre. Em seguida, continuaremos nossa 
viagem para Praga, capital da República Checa. Che-
gada. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) PRAGA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: a Praça 
da República Tcheca, a Torre da Pólvora e a Câmara 
Municipal, a Praça Venceslau. Continuaremos em 
direção à ponte de Carlos... À tarde, opcionalmente, 
poderemos fazer a visita artística a Praga. À noite, 
jantar opcional em uma das mais famosas cerveja-
rias de Praga, o U-Fleku. Hospedagem.

DIA 11 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- BUDA-
PESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação da 
viagem a Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e 
visita panorâmica. Partida para Budapeste. Chegada 
e hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita panorâmica: na margem direita do Danúbio, se 
encontra o centro histórico, Buda: vamos ver o Bas-
tião dos Pescadores, a Igreja de Matías, etc. Então, 
atravessaremos o Danúbio e iremos para Peste, a 
zona comercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional pelo 
Danúbio. Hospedagem.

DIA 13 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro encon-
traremos o Palácio Imperial, o Palácio Belvedere, um 
ótimo lugar grandioso e de tremendo prestígio no 
país e sua capital. A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu 
de Belas Artes, os monumentos de Goethe, Schiller e 
Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) VIENA
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita opcional para Viena artística, vamos conhecer 
o magnífico edifício que abriga a Ópera de Viena ou 
Staatsoper. Tarde livre. À noite, quem desejar pode 
participar (opcional) de um concerto no Palácio 
Auersperg e jantar em Grinzing. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) VIENA
Buffet de café da manhã. Dia livre para continuar 
aproveitando o capital da Áustria. Hospedagem.

EUROPANAVISIÓN
3 noites en Londres, 3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão,
2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona e 2 Madri.

DÍA 16 (segunda-feira) VIENA - MILÃO

 Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este bilhete de 
avião por U$D 100 (neto). Taxas incluídas

Buffet de café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto para tomar voo com destino 
a Milão (voo não incluído). Chegada, assistência no 
aeroporto e traslado lado do hotel. Hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) MILÃO - VERONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracte-
rístico da região que tem uma tonalidade rosada, 
dando a sensação de que o sol está se pondo perpe-
tuamente. Tempo livre. Continuação da viagem até 
Veneza. Jantar e hospedagem. Opcionalmente pode-
mos realizar uma visita a Veneza à noite.

DIA 18 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. Res-
tante do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Jantar e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San An-
tonio. Construído para abrigar o Santo Sepulcro. 
Continuação até Florença, onde faremos a visita 
panorâmica da cidade (inc). Restante do dia livre. 
Opcionalmente, você poderá visitar os Museus Flo-
rentinos e a Academia, onde você poderá desfrutar 
contemplando o famoso “David” de Miguelangelo e 
outras obras-primas. Hospedagem. 

DIA 20 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Asis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais bela de 
todos os seus templos. Continuação da viagem a 
Roma. Visita panorâmica de ônibus para o coração 
da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina. À tarde, 
opcionalmente, visitaremos a Roma Barroca; Reco-
rreremos as principais praças da cidade, visitando 
a famosa Fontana di Trevi, Panteão e o espetacular 
Piazza Navona. Hospedagem.

DIA 21 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 

23  dias.  Inicio Londres Fim Roma (C13)
    2.520 $ US  

J	 Inclui: 2 refeições e 18 visitas

27 dias.  Inicio Londres Fim Madri (C12)
    2.910 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 24 visitas
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Praga
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BudapesteVeneza

Viena
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Florença
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Roma
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(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Big Ben e Parlamento (Londres)

Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 22 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). Buffet de 
café da manhã. Dia livre durante o qual você será 
capaz de uma bela excursão opcional durante todo 
o dia para Nápoles e Capri. Existe a possibilidade de 
visitar também Pompéia (opcional). No final da tarde 
voltaremos a Roma.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

■  27 dias: Inicio Londres - fim Madri

DIAS 1º al 22º. Idêntico à viagem de 23 dias.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Desayuno buffet. Partida para Pisa, chegada e visita 
a esta cidade toscaza que tem um conjunto de beleza 
singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, o Cate-
dral e a única torre inclinada que segue desafiando a 
lei da gravidade. Continuação da viagem em direção 
a Nice. Chegada e hospedagem. À noite visita opcio-
nal para Mônaco e Monte Carlo.

DIA 24 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã. Partida para Montpellier: 
continuação a viagem para a fronteira espanhola. 
Chegada ao Barcelona e visita da cidade. Hospeda-
gem.

DIA 25 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA- 
MADRI
Buffet de café da manhã. Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 26 (quinta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade. Vamos atravessar o Paseo de la Cas-
tellana, Fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde está 
localizado o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, 
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 27 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Notas de interesse

• A rota Londres-Paris, em alguns casos, será realizada em 
Eurostar trem ou avião.

• Quando para a viagem Paris-Frankfurt-Praga, o número 
de pax é inferior a 10 a viagem será feita por avião, sem 
visitar Nuremberg e, quando apropriado, sem visitar 
Frankfurt ou o cruzeiro no Reno, passando a noite em 
Praga em vez de Frankfurt 

• Quando para a rota Roma-Niza-Barcelona, o número de 
passageiros é inferior a 10, facilitamos a viagem em avião 
(Roma-Barcelona). No dia 23, você passará a noite em 
Barcelona em vez de Nice. A rota Barcelona-Madri será 

• Ver fechas de Ferias e Congresos en pág. 78

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Londres, Paris, Praga, 
Bratislava, Viena, Budapeste, Veneza, Florença, 
Roma, Barcelona e Madri (segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  paseo por 
el Soho, Frankfurt, Heidelberg, Verona, Assis, 
percorrer o Trastevere, Pisa, Nice, Barcelona, 
Zaragoza e la Plaza Mayor (segundo a opção).

• Refeições: buffet de café da manhã diário + 2 
jantares. 

• Outras atrações incluídas:  Cruzeiro no Reno, 
degustação de cerveja em Frankfurt, visita a um 
fábrica de vidro de Murano. 

• Alojamientos em hotéis previstos ou similares. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.

• T. Media: 16 julho a 31 agosto 2019.

• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA

23 días Londres - Roma
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Ciudad(1)

Na baixa temporada ......................... 2.520 2.890

Na média temporada  ....................... 2.750 3.190

Na alta temporada ............................ 2.800 3.470

Spto. hab. indivíduo .......................... 1.155 1.365

27 días Londres - Madri

Na baixa temporada ......................... 2.910 3.320

Na média temporada  ....................... 3.150 3.620

Na alta temporada ............................ 3.320 4.015

Spto. hab. indivíduo .......................... 1.375 1.625

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Londres  Londres
Royal National TS Royal National TS

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  Mercure La Defense (2) P

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Praga  Praga 

Clarion Congress P Majestic P

Budapeste  Budapeste 

Arena P Radisso Blu Beke P

Viena  Viena
Ananas P Lindner Belvedere P

Milán  Milán
Contessa Jolanda P Contessa Jolanda P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P

Nice  Nice
Kyriad Nice TS  Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Novotel Cornellà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha TS 

Ibis TS

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Londres, Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, 

Florença, Roma, Nice e Madri.. 
(2) 4**** no centro de La Defense. 

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 129$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel ..........  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel...........  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   6 refeições extras: 
dias 8, 16, 19, 20, 21 e 22. 150 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel, 
passeio de barco no Sena e Montmartre  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

375$por
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■  16 dias: Inicio Londres - fim Roma

DIA 1 (domingo) BRASIL  - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto e tras-
lado para hotel. Tempo livre. À noite excursão opcional 
para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra prima medieval, o Quartier Latin, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu 
de Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do 
Luxemburgo; A Torre Eiffel; a Plaza da Concórdia, a 
Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo 
livre durante o qual oferecemos um passeio de barco 
opcional no Sena. Subida (opc.)  ao 2º andar da Torre 
Eiffel. Vamos terminar o dia com um passeio a pé pelo 
Montmartre (opc.), a Plaza de Tertre com a seus retra-
tistas e o Sagrado Coração.

DIA 4 (quarta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Vamos oferecer a 
possibilidade realizar as seguintes visitas (opcional): 
Palácio de Versalhes e Museu do Louvre.

Dia 5 (quinta-feira) PARIS- BRUGES - GANTE - 
BRUXELAS
Buffet de café da manhã e partida para Bruges. Des-
tacamos o Plaza Mayor, onde os grandes mercados 
centrais do século XIII, antigo centro comercial da 
cidade: Praça Burg, com a Câmara Municipal, o Pa-
lácio da Justiça e da Basílica do Sangue Sagrado, etc. 
Tempo livre. Continuação para Gante, destacamos a 
Catedral de San Bavón, onde se encontra o poliptico 
dos Irmãos Van Eyck “A Adoração do Cordeiro Místico” 
e “La Vocación de San Bavón”, de Rubens. Veremos 
também a Câmara Municipal, mistura curiosa de es-
tilo gótico e renascentista. Continuação da viagem a 
Bruxelas. Hospedagem.

Dia 6 (sexta-feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-LA 
HAYA-AMSTERDÃ
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica incluída. 
Destaques sua Grand-Place, dominada pela majes-
tosa Torre da Prefeitura; a Catedral, com seus museus 
que têm grandes obras dos mestres flamencos; seu 
Palácio da Justiça, etc. Partida para Antuérpia. Visita 
panorâmica, onde a Catedral de Nossa Senhora se 
destaca, a Plaza Mayor, dominada pela Torre da Ca-
tedral e o ajuntamento. Continuação da viagem a 
Haia. Aqui está “Madurodam”, a “cidade em miniatura 
(opcional), belo parque onde você vai encontrar uma 
representação feita à escala 1:25 de todo o edifícios e 
canais mais característicos dos Países Baixos. Segui-
remos nossa viagem a Amsterdã. Hospedagem.

Dia 7 (sábado) AMSTERDÃ-MARKEN e VOLEN-
DAM-AMSTERDÃ
Buffet de café da manhã. Pela manhã vamos fazer 
a visita panorâmica da cidade, destacam os canais 
e a Cidade Antiga, uma das mais bem preservadas 
Europa. Podemos ver a Praça Dam, o Bairro Judeu; 
a Casa de Rembrandt, convertida em museu; a Sina-
goga Portuguesa ou o mercado de flores Singel. Se 
desejar, poderá fazer um passeio de barco adorável 
através dos seus típicos canais (opcional). Tarde livre. 
Se desejar, participe em uma viagem para Marken e 
Volendam. Hospedagem.

Dia 8 (domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro no Reno - FRANKFURT
Buffet de café da manhã. Partida para Colonia. Che-
gada e visita panorâmica desta cidade em que se des-
taca a catedral de San Pedro e Santa María, as Igrejas 
de San Pan-Taleón e San Jorge. Continuação para 
Boppard. Aqui vamos embarcar no cruzeiro que nos 
levará pela parte mais bonita do Reno, sendo capaz 
de admirar o Rochedo Loreley e os antigos Castelos-
Fortalezas do Reno. Desembarque e continuação da 
viagem a Frankfurt. Visita panorâmica incluída, onde 
destacamos a colegiada de Frankfurt, também refe-
rida como uma catedral. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT - HEIDELBERG 
- FRIBURGO - MULHOUSE
Buffet de café da manhã e saída para Heidelberg, 
onde nós vamos fazer uma visita com o nosso guia 
pela cidade, onde se destaca sua Universidade, sua fa-
chada antiga e especialmente o Castelo, que era a re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado. Vamos 
continuar a viagem a Freiburg. Tempo livre. Seguimos 
para Mulhouse. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) MULHOUSE - LUCERNA - VE-
RONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracterís-
tico da região que tem uma tonalidade rosada, dando 
a sensação de que o sol está se pondo perpetua-
mente. Tempo livre para visitar a casa de Julieta, lo-
calizada perto da Piazza Erbe, uma mansão medieval 
compacta com a sua varanda típica, Continuação da 
viagem até Veneza. Jantar e hospedagem. Opcional-
mente podemos realizar uma visita a Veneza à noite.

DIA 11 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
Reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 

Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. 
Resto do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua magnífica 
Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San Antonio. 
Construído para abrigar o Santo Sepulcro. Conti-
nuação até Florença, onde faremos a visita panorâ-
mica da cidade (inc). Na Catedral de Santa Maria das 
Flores, contemplaremos sua magnífica cúpula arqui-
teto Bruelleschi. Nós também vamos visitar o Plaza da 
Signoria, o Palácio do Governo dos Médici e o Campa-
nille de Giotto. Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 13 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Assis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco. Continuação da 
viagem a Roma. Visita panorâmica de ônibus para o 
coração da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, 
Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, o último 
contém as mais antigas memórias de Roma; a beleza 
deste lugar, com sítios arqueológicos e as suas mara-
vilhosas vistas fazem dele um dos lugares mais boni-
tos da cidade. Vamos ver também o Coliseu, o Circo 
Máximo, o Arco do Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo e Castelo de Santo Angel, a famosa Praça de 
Veneza e as escadas do Campidoglio, da qual des-
tacamos sua praça com suas fachadas, pavimentos 
e escadas. À tarde, opcionalmente, visitaremos a 
Roma Barroca; Recorreremos as principais praças 
da cidade. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) ROMA (Excursão opcional a 
Nápoles e Capri).
Buffet de café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão opcional du-
rante todo o dia para Nápoles e Capri. Existe a pos-
sibilidade de visitar também Pompéia (opcional). No 
final da tarde voltaremos a Roma.

DIA 16 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  20 dias: Inicio Paris - fim Madri

DIAS 1º a 15º. Idêntico à viagem de 16 dias.

DÍA 16 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Buffet de café da manhã Partida para Pisa, chegada 

ESPLENDOR EUROPEU 
3 noites en Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdã, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença,

2 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona e 3 Madri

16  dias.  Inicio Paris Fim Roma (C15)
    1.690 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 20 visitas

20 dias.  Inicio Paris Fim Madri (C14)
    2.090 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 25 visitas

Madri

Zaragoza

Frankfurt
Bruxelas Colonia

Amsterdã

Heidelberg
Friburgo

Veneza
Verona

Florença
Assis

Mulhouse

Milão

Nice
Pisa

Roma

Paris

Barcelona

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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e visita a esta cidade toscaza que tem um conjunto 
de beleza singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, 
o Catedral e a única torre inclinada que segue desa-
fiando a lei da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Nice. Chegada e hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã Partida para Montpellier: con-
tinuação a viagem para a fronteira espanhola. Chegada 
ao Barcelona e visita da cidade. Hospedagem.

DIA 18 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRI
Buffet de café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade.. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 20 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  EXTENSÃO:  4 dias Madri

DÍA 16 (segunda-feira) ROMA - MADRI

 Viagem de avião
Buffet de café da manhã. No horário agendado, tras-
lado para o aeroporto de Roma para pegar um voo 
com destino Madri (vôo não incluído). Chegada em 
Madrid, assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Hospedagem.

Ponte viejo (Florença) Parque del Retiro (Madri)

DIA 17 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. De noite recomendamos per-
correr a Plaza Mayor e desfrutar de alguns de suas 
tapas em um dos bares típicos que se encontram ao 
redor. Hospedagem.

DIA 18 (quarta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade fazer uma visita opcional a Toledo. Hos-
pedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Preço por pessoa: 595 $.

Spto. de junho a agosto: 40$.
Spto. março a maio e setembro a outubro: 65$.
Spto. individual: 165$.

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Paris, Bruxelas, 
Amsterdam, Veneza, Florença, Roma, Barcelona y 
Madri (segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Brujas, 
Gante, Amberes, La Haya, Frankfurt, Heidelberg, 
Verona, Assis, percorrer o Trastevere, Pisa, Nice, 
Barcelona, Zaragoza y la Plaza Mayor (según opc.).

• Refeições: buffet de café da manhã diário + 2 
jantares. 

• Outras atrações incluídas:  Visita a una casa de 
diamantes en Amsterdã, Crucero por el Rhin, visita 
a uma fábrica vidro de Murano. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.

• T. Media: 16 julho a 31 agosto 2019.

• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA

16 días Paris - Roma
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Ciudad(1)

Na baixa temporada ......................... 1.690 1.920

Na média temporada  ....................... 1.780 2.075

Na alta temporada ............................ 1.890 2.375

Spto. hab. indivíduo .......................... 770 910

20 días Paris - Madri

Na baixa temporada ......................... 2.090 2.355

Na média temporada  ....................... 2.180 2.510

Na alta temporada ............................ 2.310 2.825

Spto. hab. indivíduo .......................... 990 1.170

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  Mercure La Defense (2) P

Bruxelas  Bruxelas
H. Garden Inn Louise P H. Garden Inn Louise P

Amsterdã  Amsterdã
Hilton Leiden P Ozo Amsterdam P

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Mulhouse  Mulhouse

Novotel P Novotel  P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P 

Nice  Nice
Kyriad Nice TS  Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Novotel Cornellà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha P 

Ibis TS

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Amsterdam, Frankfurt, Florença, Roma, Nice e Madri. 
(2) 4**** no centro de La Defense. 

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 129$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e passeio de barco no canais Amsterdã  ..  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e passeio de barco no canais Amsterdã ...  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   6 refeições extras: 
dias 8, 9, 12, 13, 14 e 15. 150 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Passeio de barco no Sena, Montmartre e 
passeio de barco no canais Amsterdã  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

375$por

Notas de interesse

• Quando para a rota Frankfurt - Milão o número de pax é 
inferior a 10, a viagem será feita de avião para Milão, pas-
sando a noite em Milão em vez de Mulhouse.

• Quando para a rota Roma-Nice-Barcelona o número de 
passageiros é inferior a 10, facilitamos viagem de avião ou 
barco (Roma-Barcelona) No dia 16 pernoite em Barcelona 
ou pernoite a bordo de Nice. A rota Barcelona-Madri tam-
bém será em avião, a cargo de Panavisión.

• Ver fechas de Ferias e Congresos en pág. 78
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EUROPA INN
3 noites en Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste e 2 Viena

12  dias.  Inicio Paris Fim Viena (C17)
    1.210 $ US

J	 Inclui: 7 visitas

15  dias.  Inicio Madri Fim Viena (C16)
    1.435 $ US

J	 Inclui: 10 visitas

■  12 dias: Inicio Paris - fim Viena

DIA 1 (quarta-feira) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (quinta-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto e tras-
lado para hotel. Tempo livre. À noite excursão opcio-
nal para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Hoje temos incluído diver-
sas visitas e atrativos. Vamos começar com a visita 
panorâmica de a cidade, onde vamos ver: a Catedral 
de Notre Dame, obra-prima da arte medieval; o Bai-
rro Latino; o Sorbonne; o Panteão de homens ilus-
tres onde o mausoléu de Napoleão está localizado; 
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, 
símbolo de Paris e França; a Plaza de la Concordía; a 
praça Etoile com o Arco do Triunfo, a Place Vendôme, 
a Opera Garnier, etc. À tarde, embarcaremos opcio-
nalmente nos famosos “bateaux mouches” para um 
passeio de barco no Sena. Sob as pontes românti-
cas de Paris o navio está deslizando ao longo do rio, 
desfrutando dos famosos monumentos que estão 
concentrados nas suas margens: Torre Eiffel, La 
Cité, Notre Dame, etc. Opcionalmente, oferecemos 
também a ascensão ao 2º andar da famosa Torre 
Eiffel, de onde você uma vista panorâmica única e 
bela da grande cidade que é Paris. Vamos terminar o 
dia com um passeio a pé Montmartre (opc.), onde se 
encontra a espetacular Basílica do Sagrado Coração. 
Lá você desfrutará de uma incrível panorâmica de 
Paris. Vamos continuar o passeio até a Plaza de Ter-
tre, também conhecida como “Plaza dos pintores 

“onde se encontra os melhores retratistas da cidade. 
Oferecemos participar opcionalmente de um show 
inesquecível no famoso Moulin Rouge. Hospedagem.

DIA 4 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de 
Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 5 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Buffet de café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos levará 
a parte mais bonita do Reno. Desembarque e conti-
nuação da viagem ao centro financeiro de Frankfurt 
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica da ci-
dade. Vamos terminar o dia com uma degustação de 
cerveja. Hospedagem.

DIA 6 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚREMBERG-
PRAGA
Buffet de café da manhã.  Partida para Nuremberg, 
antiga capital imperial e uma das cidades mais histó-
ricas. Tempo livre. Em seguida, continuaremos nossa 
viagem para Praga, capital da República Checa. Che-
gada. Hospedagem.

DIA 7 (terça-feira) PRAGA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: a Praça 
da República Tcheca, a Torre da Pólvora e a Câmara 
Municipal, a Praça Venceslau. Continuaremos em 
direção à ponte de Carlos... À tarde, opcionalmente, 
poderemos fazer a visita artística a Praga. À noite, 
jantar opcional em uma das mais famosas cerveja-
rias de Praga, o U-Fleku. Hospedagem.

DIA 8 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- BUDA-
PESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação da via-
gem a Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e 
visita panorâmica. Partida para Budapeste. Chegada 
e hospedagem.

DIA 9 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita panorâmica: na margem direita do Danúbio, se 
encontra o centro histórico, Buda: vamos ver o Bas-
tião dos Pescadores, a Igreja de Matías, etc. Então, 
atravessaremos o Danúbio e iremos para Peste, a 
zona comercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional pelo 
Danúbio. Hospedagem.

DIA 10 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro encon-
traremos o Palácio Imperial, o Palácio Belvedere, um 
ótimo lugar grandioso e de tremendo prestígio no 
país e sua capital. A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu 
de Belas Artes, os monumentos de Goethe, Schiller e 
Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 11 (sábado) VIENA
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita opcional para Viena artística, vamos conhecer 
o magnífico edifício que abriga a Ópera de Viena ou 
Staatsoper. Tarde livre. À noite, quem desejar pode 
participar (opcional) de um concerto no Palácio 
Auersperg e jantar em Grinzing. Hospedagem.

DIA 12 (domingo) VIENA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  15 dias: Inicio Madri - fim Viena

DIA 1 (domingo) BRASIL - MADRI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Madri. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) MADRI
Chegada em Madri. Assistência no aeroporto e trans-
lado para hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Vamos caminhar pelo Passeio 
das Casteliana, fonte das Cibeles, Plaza de Oriente, 
onde existe o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, 
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) MADRI - BURGOS ou SAN SE-
BASTIÁN - BORDEAUX
Buffet de café da manhã. De manhã saida para Bur-
gos ou San Sebastián. Breve parada com tempo livre 

Frankfurt

Budapeste

Paris

Bordeaux 

Bratislava

Viena

Praga

Nuremberg

Madri

Notre Dame (Paris)

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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para visitar uma dessas duas cidades. Burgos, com a 
sua maravilhosa catedral estilo gótico ou San Sebas-
tian, com o seu famoso Praia da Concha. Seguimos 
para Bordeaux. Chegada e hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) BORDEAUX -
Castelo do Loire - PARIS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para 
Paris. Chegada e tempo livre para aproveitar esta ci-
dade. À noite, excursão opcional a Paris iluminado. 
Hospedagem. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de 
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo; A torre Eiffel; a Plaza de la Concórdia, a 
Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo 
livre durante o qual oferecemos participar de uma 
excursão opcional no Sena: embarque no porto de 
Lena para dar um passeio de barco pelo Sena. Na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo bairro 
de Montmartre (opc.).

DIAS 7º al 15º. Idêntico aos dias 4 a 12 da viagem 
de 12 dias.

■  EXTENSÃO:  4 dias Madri

DÍA 12 (segunda-feira) VIENA - MADRI

 Viagem de avião
Buffet de café da manhã.  No horário agendado, 
transfira para o aeroporto de Roma para pegar um 
voo com destino Madri (vôo não incluído). Chegada 

Plaza (Viena)

em Madrid, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 13 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade: o Passeio da Castellana, fonte 
da Cibeles, Plaza do oriente, na qual se situa o Palácio 
e Teatro Real, a Porto do Sol, etc. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIA 14 (quarta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade fazer uma visita opcional a Toledo, 
chamada “Cidade das Três Culturas”, já que cristãos, 
muçulmanos e judeus viviam juntos aqui. Hospeda-
gem.

DIA 15 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã Buffet de café da manhã. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

Preço por pessoa: 595 $.

Spto. de junho a agosto: 40$.
Spto. março a maio e setembro a outubro: 65$.
Spto. individual: 165$.

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Panoramas de Madri, 
Paris, Praga, Bratislava, Budapeste e Viena 
(segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Frankfurt.

• Refeições: buffet de café da manhã diário. 

• Outras atrações incluídas:  Cruzeiro no Reno e 
Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Alojamientos em hotéis previstos ou similares. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Datas de saída do Brasil

Viagem de 12 dias:  todas as quartas feiras do ano

Viagem de 15 dias: todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.

• T. Média: 16 julho a 31 agosto 2019.

• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA

12 dias Paris - Viena
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Cidade(1)

Na baixa temporada ......................... 1.210 1.475

Na média temporada  ....................... 1.310 1.585

Na alta temporada ............................ 1.360 1.715

Spto. hab. indivíduo .......................... 550 650

15 dias Madri - Viena

Na baixa temporada ......................... 1.435 1.730

Na média temporada  ....................... 1.525 1.830

Na alta temporada ............................ 1.615 1.980

Spto. hab. indivíduo .......................... 715 845

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha P 

Ibis TS

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  Mercure La Defense (2) P

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Praga  Praga 

H. Inn Congress P Majestic P 

Clarion Congress P Hotel Adria P 

Occidental Praha P Hotel K+K Fenix P

Budapeste  Budapeste 

Arena P Radisso Blu Beke P 

Hungaria P Astoria P 

Eurostars City Center  P

Viena  Viena
Ananas P Lindner Belvedere P 

Viena South P Eurostars Embassy P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Madri, Frankfurt, Praga, Budapeste e Viena. 
(2) 4**** no centro de La Defense. 
Confirmação imediata de noites extras. Exceto em datas 
de feiras e congressos. Veja a página 78. Veja mais hotéis 
na página 78.

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 124$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e passeio de barco no canais Amsterdã  ..  80 $

• Visita artística de Praga  ............................  44 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e passeio de barco no canais Amsterdã ...  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 

   Iluminação de Paris 46 $

   Passeio de barco no Sena, Montmartre e 
passeio de barco no canais Amsterdã  80 $

  Passeio de barco pelo Danúbio   50 $

  Visita artística de Praga  44 $

220$por

Notas de interesse

• Quando para a rota Madri-Paris, o número de pax é infe-
rior a 10 a viagem será feita por avião ou trem pernoitar 
em Madrid em vez de Bordeaux.

• Quando para a viagem Paris-Frankfurt-Praga, o número 
de pax é inferior a 10 a viagem será feita de avião, não 
visitando Nuremberg e, se necessário, sem Frankfurt ou 
o cruzeiro no Reno, pernoitando em Praga, em vez de em 
Frankfurt.

• Ver fechas de Ferias e Congresos en pág. 78
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EUROPA SONHADA
3 noites Paris, 1 Bruxelas, 1 Amsterdã, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 7 Itália e 3 Espanha

15  dias.  Inicio Paris Fim Viena (C20)
    1.560 $ US

J	 Inclui: 29 visitas

23 dias.  Inicio Paris Fim Roma (C19)
    2.430 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 23 visitas

27  dias.  Inicio Paris Fim Madri (C18)
    2.830 $ US

J	 Inclui: 2 refeições e 29 visitas Madri
Zaragoza

Frankfurt

Amsterdã

ColoniaBruxelas
Praga

Bratislava

BudapesteVeneza

Viena

Verona

Florença
Assis

Milão

Nice
Pisa

Roma

Paris

Barcelona

■  15 dias: Inicio Paris - fim Viena

DIA 1 (domingo) BRASIL  - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto e tras-
lado para hotel. Tempo livre. À noite excursão opcional 
para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra prima medieval, o Quartier Latin, La Soborna; 
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu 
de Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do 
Luxemburgo; A Torre Eiffel; a Plaza da Concórdia, a 
Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo 
livre durante o qual oferecemos um passeio de barco 
opcional no Sena. Subida (opc.)  ao 2º andar da Torre 
Eiffel. Vamos terminar o dia com um passeio a pé pelo 
Montmartre (opc.).

DIA 4 (quarta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Vamos oferecer a 
possibilidade realizar as seguintes visitas (opcional): 
Palácio de Versalhes e Museu do Louvre.

Dia 5 (quinta-feira) PARIS- BRUGES - GANTE - 
BRUXELAS
Buffet de café da manhã e partida para Bruges. Des-
tacamos o Plaza Mayor, onde os grandes mercados 
centrais do século XIII, antigo centro comercial da 
cidade: Praça Burg, com a Câmara Municipal, o Pa-
lácio da Justiça e da Basílica do Sangue Sagrado, etc. 
Tempo livre. Continuação para Gante, destacamos a 
Catedral de San Bavón, onde se encontra o poliptico 
dos Irmãos Van Eyck “A Adoração do Cordeiro Místico” 
e “La Vocación de San Bavón”, de Rubens. Veremos 
também a Câmara Municipal, mistura curiosa de es-
tilo gótico e renascentista. Continuação da viagem a 
Bruxelas. Hospedagem.

Dia 6 (sexta-feira) BRUXELAS- ANTUÉRPIA - LA 
HAYA - AMSTERDÃ
Buffet de café da manhã.  Visita panorâmica incluída. 
Destaques sua Grand-Place, dominada pela majes-
tosa Torre da Prefeitura; a Catedral, com seus museus 
que têm grandes obras dos mestres flamencos; seu 
Palácio da Justiça, etc. Partida para Antuérpia. Con-
tinuação da viagem a Haia. Aqui está “Madurodam”, a 
“cidade em miniatura (opc.). Seguiremos nossa via-
gem a Amsterdã. Hospedagem.

Dia 7 (sábado) AMSTERDÃ-MARKEN e VOLEN-
DAM-AMSTERDÃ
Buffet de café da manhã. Pela manhã vamos fazer 
a visita panorâmica da cidade, destacam os canais 
e a Cidade Antiga, uma das mais bem preservadas 

Europa. Podemos ver a Praça Dam, o Bairro Judeu; 
a Casa de Rembrandt, convertida em museu; a Sina-
goga Portuguesa ou o mercado de flores Singel. Se 
desejar, poderá fazer um passeio de barco adorável 
através dos seus típicos canais (opc.). Tarde livre. Se 
desejar, participe em uma viagem para Marken e Vo-
lendam. Hospedagem.

Dia 8 (domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro no Reno - FRANKFURT
Buffet de café da manhã. Partida para Colonia. Che-
gada e visita panorâmica desta cidade em que se des-
taca a catedral de San Pedro e Santa María, as Igrejas 
de San Pan-Taleón e San Jorge. Continuação para 
Boppard. Aqui vamos embarcar no cruzeiro que nos 
levará pela parte mais bonita do Reno. Desembarque e 
continuação da viagem a Frankfurt. Visita panorâmica 
incluída, onde destacamos a colegiada de Frankfurt, 
também referida como uma catedral. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚREMBERG-
PRAGA
Buffet de café da manhã.  Partida para Nuremberg, 
antiga capital imperial e uma das cidades mais histó-
ricas. Tempo livre. Em seguida, continuaremos nossa 
viagem para Praga, capital da República Checa. Che-
gada. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) PRAGA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: a Praça 
da República Tcheca, a Torre da Pólvora e a Câmara 
Municipal, a Praça Venceslau. Continuaremos em 
direção à ponte de Carlos... À tarde, opcionalmente, 
poderemos fazer a visita artística a Praga. À noite, 
jantar opcional em uma das mais famosas cerveja-
rias de Praga, o U-Fleku. Hospedagem.

DIA 11 (quarta-feira) PRAGA - BRATISLAVA -
BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação da 
viagem a Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e 
visita panorâmica. Partida para Budapeste. Chegada 
e hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita panorâmica: na margem direita do Danúbio, se 
encontra o centro histórico, Buda: vamos ver o Bas-
tião dos Pescadores, a Igreja de Matías, etc. Então, 
atravessaremos o Danúbio e iremos para Peste, a 
zona comercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional pelo 
Danúbio. Hospedagem.

DIA 13 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro encon-
traremos o Palácio Imperial, o Palácio Belvedere, um 
ótimo lugar grandioso e de tremendo prestígio no 

país e sua capital. A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu 
de Belas Artes, os monumentos de Goethe, Schiller e 
Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) VIENA
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita opcional para Viena artística, vamos conhecer 
o magnífico edifício que abriga a Ópera de Viena ou 
Staatsoper. Tarde livre. À noite, quem desejar pode 
participar (opcional) de um concerto no Palácio 
Auersperg e jantar em Grinzing. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) VIENA
Buffet de café da manhã. Dia livre para continuar 
aproveitando o capital da Áustria. Hospedagem.

DÍA 16 (segunda-feira) VIENA - MILÃO

 Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este bilhete de 
avião por U$D 100 (neto). Taxas incluídas

Buffet de café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto para tomar voo com destino 
a Milão (voo não incluído). Chegada, assistência no 
aeroporto e traslado lado do hotel. Hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) MILÃO - VERONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase 
por completo em mármore rosa e branco, caracte-
rístico da região que tem uma tonalidade rosada, 
dando a sensação de que o sol está se pondo perpe-
tuamente. Tempo livre. Continuação da viagem até 
Veneza. Jantar e hospedagem. Opcionalmente pode-
mos realizar uma visita a Veneza à noite.

DIA 18 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro 
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc) 
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual 
reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio, 
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. Res-
tante do tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Jantar e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San An-
tonio. Construído para abrigar o Santo Sepulcro. 
Continuação até Florença, onde faremos a visita 
panorâmica da cidade (inc). Restante do dia livre. 
Opcionalmente, você poderá visitar os Museus Flo-
rentinos e a Academia, onde você poderá desfrutar 
contemplando o famoso “David” de Miguelangelo e 
outras obras-primas. Hospedagem. 

(1)
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Parlamento de Viena Bruges

DIA 20 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Asis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais bela de 
todos os seus templos. Continuação da viagem a 
Roma. Visita panorâmica de ônibus para o coração 
da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina. À tarde, 
opcionalmente, visitaremos a Roma Barroca; Reco-
rreremos as principais praças da cidade, visitando 
a famosa Fontana di Trevi, Panteão e o espetacular 
Piazza Navona. Hospedagem.

DIA 21 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita 
opcional muito interessante para os Museus do Va-
ticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por 
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas. 
Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 22 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). Buffet de 
café da manhã. Dia livre durante o qual você será 
capaz de uma bela excursão opcional durante todo 
o dia para Nápoles e Capri. Existe a possibilidade de 
visitar também Pompéia (opcional). No final da tarde 
voltaremos a Roma.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

■  27 dias: Inicio Paris - fim Madri

DIAS 1º al 22º. Idêntico à viagem de 23 dias.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Desayuno buffet. Partida para Pisa, chegada e visita 
a esta cidade toscaza que tem um conjunto de beleza 
singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, o Cate-
dral e a única torre inclinada que segue desafiando a 

lei da gravidade. Continuação da viagem em direção 
a Nice. Chegada e hospedagem. À noite visita opcio-
nal para Mônaco e Monte Carlo.

DIA 24 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER - 
BARCELONA
Buffet de café da manhã. Partida para Montpellier: 
continuação a viagem para a fronteira espanhola. Che-
gada ao Barcelona e visita da cidade. Hospedagem.

DIA 25 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZA- 
MADRID
Buffet de café da manhã. Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora 
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 26 (quinta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade. Vamos atravessar o Paseo de la Cas-
tellana, Fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde está 
localizado o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, 
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 27 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Notas de interesse

• Quando para a rota Frankfurt-Praga o número de pas-
sageiros menos de 10 a viagem será feita por avião, não 
visitando Nuremberg.

• Quando para a rota Roma-Niza-Barcelona, o número de 
passageiros é inferior a 10, facilitaríamos a viagem em 
avião (Roma-Barcelona) No dia 23, você passará a noite 
em Barcelona em vez de Nice. A rota Barcelona-Madrid 
será também de avião ou navio, pela Panavisión e de 
acordo com nossos critérios operacionais.

• Ver fechas de Ferias e Congresos en pág. 78.

• O preço do pacote complementar do itinerário de 15 dias 

é de US $ 150 por pessoa.

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Paris, Bruxelas, Amsterdã, 
Praga, Bratislava, Budapeste, Viena, Veneza, 
Florença, Roma, Barcelona e Madri. 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Bruges, 
Gante, Amberes, La Haya, Frankfurt, Nuremberg, 
Verona, Assis, Nice, Zaragoza. Paseo por el 
Trastevere e Plaza Mayor de Madri (segundo a 
opção).

• Outras atrações incluídas:  visita a uma casa 
diamantes em Amsterdã, Cruzeiro no Reno, Visita a 
uma fábrica de vidro de Murano. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.

• T. Média: 16 julho a 31 agosto 2019.

• T. Alta: 15 março  a 15 julho 2019 y

 1 setembro  a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA

15 días Paris - Viena
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Cidade(1)

Na baixa temporada ......................... 1.560 1.920

Na média temporada  ....................... 1.660 1.995

Na alta temporada ............................ 1.770 2.190

Spto. hab. indivíduo .......................... 715 845

23 días Paris - Roma

Na baixa temporada ......................... 2.430 2.890

Na média temporada  ....................... 2.630 3.130

Na alta temporada ............................ 2.720 3.450

Spto. hab. indivíduo .......................... 1.155 1.365

27 días Paris - Madri

Na baixa temporada ......................... 2.830 3.330

Na média temporada  ....................... 3.040 3.565

Na alta temporada ............................ 3.240 4.010

Spto. hab. indivíduo .......................... 1.375 1.625

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Paris  Paris
R. Bois Colombes T Mercure La Defensa(2) P

Bruxelas  Bruxelas
H. Garden Inn Louise P H. Garden Inn Louise P

Amsterdã  Amsterdã
Hilton Leiden P Ozo Amsterdam P

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Milão  Milão
Contessa Jolanda P Contessa Jolanda P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita  P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P

Nice  Nice
Kyriad Nice TS  Kyriad Nice TS

Barcelona  Barcelona

Novotel Cornellà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha P 

Ibis T

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Amsterdam, Frankfurt, Florença, Roma, Nice e Madri 
(2) 4**** no centro de La Defense. 

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 129$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e passeio de barco no canais Amsterdã  ..  80 $

• Roma barroca  ............................................  49 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e passeio de barco no canais Amsterdã ...  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 
   6 refeições extras: 
dias 8, 16, 19, 20, 21 e 22. 150 $

  Iluminação de Paris 46 $
   Passeio de barco no Sena, Montmartre e 
passeio de barco no canais Amsterdã  80 $

  Passeio de gôndola  50 $

  Roma barroca 49 $

375$por
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40 PANAVISIÓN

DIA 1 (domingo) BRASIL - ROMA
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar para Roma. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) ROMA
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Almoço 
incluído dependendo da hora de chegada do voo. À 
tarde, incluímos uma visita à barroco de Roma: Es-
cadaria de Espanha, Fontana de Trevi, Panteão, Praça 
Colonna, Praça Navona, etc. Jantar no hotel e aloja-
mento.

DIA 3 (terça-feira) ROMA
Buffet de café da manhã. Apresentamos a capital 
do Tibre com um passeio panorâmico com um guia 
local, de ônibus, conhecendo a Ilha Tiberina e o Tras-
tevere, as colinas de Aventino e o Palatino, o Coliseu, o 
Circo Máximo, ou o Arco do Triunfo de Constantino e 
da Praça de Veneza e o Campidoglio. Almoço no res-
taurante. Pela tarde, Visita opcional aos Museus do 
Vaticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. Jantar no hotel e alojamento.

DIA 4 (quarta-feira) ROMA
Buffet de café da manhã. Assistência ao público 
papal (Sempre que for possível e o Papa se encontrar 
em Roma). Em seguida, oferecemos a possibilidade 
de participar de uma excursão opcional interessante 
para visitar as três principais basílicas de Roma, Saint 
María la Mayor (Igreja Espanhola), San Juan de Letrán 
e San Pablo Extramuros, além de uma das catacum-
bas mais importantes. Almoço no restaurante.. Pela 
tarde, tempo livre para passear pela cidade eterna ou 
fazer compras na famosa Via del Corso, Via Condotti, 
etc. Jantar no hotel e alojamento.

DIA 5 (quinta-feira) ROMA - ASSIS - SIENA  
(Toscana) - FLORENÇA (Excursão de dia inteiro  
visitando Assis e Siena com almoço)
Buffet de café da manhã. Partida para Assis, onde 
visitaremos a Basílica de São Francisco, a mais bela 
de todos seus templos, com afrescos de Cimabue e 
Giotto. Almoço no restaurante.. Partida para a Tos-

cana, com visita a uma de suas cidades mais bonitas, 
Siena, que destaca o Duomo e a Plaza del Campo, em 
forma de concha. Continuamos até Florença. Jantar 
no hotel e alojamento.

DIA 6 (sexta-feira) FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da cidade, 
com guia local: Vamos ver a Catedral de Santa María 
de las Flores, a Plaza de la Signoria; Campanille de 
Giotto, o Batistério e a Ponte Vecchio. Almoço no 
restaurante. Tarde livre com a possibilidade de fazer 
uma visita opcional aos Museus Florentinos. Jantar no 
hotel e alojamento.

DIA 7 (sabado) FLORENÇA-PISA-PÁDUA-VENEZA
(Excursão de dia inteiro com visita a Pisa e Pádua. 
Almoço no restaurante)
Café da manhã buffet e partida para Pisa, chegada e 
visita panorâmica desta cidade toscana que tem um 
conjunto de singular beleza na Praça dos Milagres: a 
Catedral, o Batistério e a exclusiva Torre Inclinada. Al-
moço no restaurante. Continuação para a cidade Uni-
versidade de Pádua, onde sua magnífica Plaza Prato 
della Valle e a Basílica de Santo Antônio. Partida para 
Veneza. Jantar no hotel e alojamento.

DIA 8 (domingo) ÁREA DE VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado para o 
Praça de São Marcos, faremos um cruzeiro em barco 
através da lagoa e as belas ilhas venezianas. Visita pa-
norâmica com guia local, através da impressio- nante 
Praça São Marcos, com a sua Basílica, a Torre do Reló-
gio, a Ponte dos Suspiros, Campanille e Palácio Ducal. 
Visita à fábrica de vidro de Murano. Almoço no restau-
rante. Se desejar, participe de um passeio opcional de 
gôndola pelos canais típicos venezianos. Retorno de 
barco e ônibus privativo para o hotel. Jantar no hotel 
e alojamento.

DIA 9 (segunda-feira) ÁREA DE VENEZA - MILÃO(1)

Buffet de café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto de Milão. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

ITÁLIA BELA
Roma, Assis, Siena, Florença, Pisa, Pádua e Veneza

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas.

• Panorâmicas com guia local de: Roma, Florença e Veneza.

• Excursão de dia inteiro à Toscana visitando Assis e Siena.

• Excursão de dia inteiro para Pisa e Pádua.

• Visita Roma barroca.

• Visita à fábrica de vidro de Murano.

• Cruzeiro pelas ilhas da lagoa veneziana

Datas de saída

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13

■	T. Baixa  ■	T. Alta

Preços por pessoa em $ USA

Em apartamento duplo ............................ 950

Suplemento apart. Individual  .................... 340

■		Spto. T. Alta  ........................................... 80

Desconto média pensão  ........................... -180

Hotéis previstos ou similares

Roma Hotel Fleming 4****   Cidade

Rouge et Noir 4****   Cidade

Florença Delta Florence 4****   Calezano

West Florence  4**** Campi

Veneza Le Terrazze 4**** Villorba

Coliseu (Roma)

Pádua

Florença

Siena Asís

Roma

Veneça

Incluído no passeio

• Guia de acompanhane e assistência desde a 
primeira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (inclui água e / ou vinho).

• Panorâmicas com guia local: Roma, Florença, 
Veneza

• Visitas explicadas pelo nosso guia: Assis, 
Siena, Pisa e Pádua.

• Outras atrações incluídas: Roma barroca. 
Cruzeiro pelas ilhas da lagoa veneziana. Visita 
à uma fábrica de vidro de Murano. Assistência 
para Audiência papal

• Auto-pullman de luxo para todo roteiro com wi-
fi, pedágios e permissões de entrada as cidades

• Serviço de áudio individual durante toda a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Taxas de acomodação.

Notas de interesse

• (1) Apenas para voos com partida de Milão a partir de 
18:00 

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• Às quartas-feiras, a participação na Audiência Papal 
sempre que isso acontece

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO

9  dias  ... a partir de  950 $ USA



41 PANAVISIÓN

DIA 1 (segunda-feira) BRASIL - ROMA
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Roma. Noite a bordo.

DIA 2 (terça-feira) ROMA
Chegada e traslado ao hotel. Visita inclui a Roma Ba-
rroco com as mais emblemáticas fontes e praças da 
cidade, como a Piazza del Pantheon ou a Piazza Na-
vona, a Fontana de Trevi, etc. Jantar no hotel e hos-
pedagem. 

DIA 3 (quarta-feira) ROMA
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos uma 
visita panorâmica com guia local. Nós vamos passar 
pelas margens do Tibre, a Avenida dos Fóruns, o Plaza 
de Veneza, o Coliseu, Circus Maximus, Trastevere. As-
sistência ao público papal (sempre que possível e o 
Papa estiver em Roma). Almoço no restaurante. Pos-
sibilidade de fazer uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São 
Pedro. De tarde, tempo livre, andar pela cidade eterna 
ou fazer compras na famosa Via del Corso, via Con-
dotti, etc. Jantar em o hotel e hospedagem.

DIA 4 (quinta-feira) ROMA - POMPÉIA - VESÚVIO 
– ÁREA DE SORRENTO - COSTA ALMAFITANA 
(Excursão de dia inteiro com almoço)
Buffet de café da manhã. Pela manhã sairemos para 
a região da Campânia, onde começaremos visitando o
Vesúvio, vamos subir ao ponto máximo onde permite 
a chegada de ônibus, escalar o vulcão. É uma expe-
riência única e em dias claros você pode desfrutar 
vistas espetaculares. Almoço no restaurante. Em 
seguida, vamos continuar em direção a antiga cidade 
romana de Pompéia, visita opcional das ruínas, consi-
deradas entre as mais importantes do mundo. Com o 
guia local, vamos visitar os restos de esta cidade ro-
mana enterrada pelo vulcão Vesúvio em 24 de agosto 
do ano 79 d. de C. Mais tarde, iremos até o nosso hotel 
na área de Sorrento-C.Amalfitana. Chegada e jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 5 (sexta-feira) ÁREA DE SORRENTO -  
COSTA AMALFITANA - NÁPOLES
Buffet de café da manhã. Partida para Nápoles, um 
passeio a pé com guia local do centro histórico da 
cidade, visita do interior da Igreja de Santa Clara 
construída entre 1310 e 1340, em um complexo de 
banho Romanos do século I d. C., perto da parede 
ocidental da cidade de Nápoles. É a maior igreja gó-
tica da cidade. Também vamos visitar a Catedral do 
Assunção ou San Genaro, uma construção de estilo 
Gótico que é dedicado ao santo padroeiro da cidade, 
San Genaro mártir, morto por causa de sua fé e cujo 
sangue é mantido em um recipiente hermético. Con-
tinuação para visitar a avenida, o porto e o centro 
histórico com monumentos como o Palácio Real, o 
teatro de San Carlos, a Galeria Umberto I, etc. Al-
moço em restaurante, passeio opcional para visitar 
o palácio Real de Caserta com seus fabulosos jardins. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (sábado) ÁREA DE SORRENTO-  
COSTA AMALFITANA-CAPRI
Buffet de café da manhã. Nesse dia vamos oferecer-
lhe a visita opcional da bela ilha de Capri. Uma paisa-
gem de beleza natural esculpida pelo vento, o mar e 
a mão de homem, faz desta ilha uma das mais belas 
da Itália. Almoço no restaurante. Retornar de barco e 
seguimos para o nosso hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (domingo) ÁREA DE SORRENTO –  
COSTA AMALFITANA: PAESTUM - SALERNO
Buffet de café da manhã. Partida para Paestum e vi-
sita com guia local (bilhetes incluídos) para a sua zona 
arqueológica, de grande importância e reconhecido 
pela Unesco como “Patrimônio Mundial”. Três deles 
se destacam os templos dóricos mais bem preserva-
dos do mundo. Almoço no restaurante. Partida para 
Salerno. Chegada e visita panorâmica onde podemos 
apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro 
in Vincoli, o Teatro Verdi ou a Catedral de San Matteo. 
Tempo livre. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8 (segunda-feira) ÁREA DE SORRENTO – 
COSTA AMALFITANA - SORRENTO (excursão de 
dia inteiro com almoço no restaurante)
Café da manhã. Hoje vamos visitar uma das zonas 
míticas do sul da Itália, conhecida por suas belezas 
e espetaculares paisagens. Partida de barco para 
Amalfi. Visita pela cidade, principal população da 
Costa Amalfitana, famosa além de sua beleza, por sua 
catedral, a produção de limoncello, licor típico da re-
gião. De Amalfi embarcaremos em direção a Positano, 
um dos enclaves mais característicos a partir dos 
quais contemplam a Costa Amalfitana. Continuamos 
para Sorrento. Almoço no restaurante Visita da cidade, 
tempo livre. Retorno e jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9 (Terça) ÁREA DE SORRENTO - ROMA 
(aeroporto) (1)

Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto de Roma. Fim da viagem e nossos 
serviços.

ITÁLIA SUL
Roma, Nápoles, Positano, Sorrento, Costa Amalfitana, Paestum e Salerno

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de Roma e Nápoles.

• Excursão à Positano, Sorrento e Costa Amalfitana.

• Área Arqueológica de Paestum e Salerno.

• Visita Roma Barroca.

• Visitas à Santa Clara, Catedral de San Genaro e Vesúvio

Datas de saída

Maio 6 13 20 27

Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 22

Agosto 26

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7 14

■	T. Baixa  ■	T. Alta

Preços por pessoa em $ USA

Em apartamento duplo ............................ 955

Suplemento apart. Individual  .................... 340

■		Spto. T. Alta  ........................................... 60

Desconto média pensão  ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Roma Hotel Fleming 4**** Ciudad

Polo 4**** Ciudad

Costa Best W. dei Principati 4**** Boronissi

Amalfitana San Severino Park 4**** S. Severino

Sorrento
C. Amalfitana

Roma

Nápoles

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde o pri-
meiro momento de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Hotéis: 7 noites de hospedagem nos hotéis 

indicados ou similares, com banho ou ducha.
• Comidas: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 

cenas (inclui água e vinho).
• Excursões de dia completo:  

Positano, Sorrento e Costa Amalfitana. Paes-
tum (com entrada incluída) e Salerno.

• Excursões de meio dia:  
Panorâmica de Roma. Visita a Roma Barroca, 
Assistência a Audiência Papal, Panorâmica de 
Nápoles, Visita a Santa Clara, Visita a Catedral 
de San Genaro, Visita de Sorrento, Visita ao 
Vesúvio.

• Ônibus de luxo para todo o roteiro com wifi, pe-
dágios de autopistas e permissões de entrada 
nas cidades

• Serviço de áudio individual durante todo a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Taxas de acomodação.

Notas de interesse

• (1) Apenas para voos com partida de Roma a partir de 
15:00 .

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• Às quartas-feiras, a participação na Audiência Papal 
sempre que isso acontece.

i

Sorrento (Italia)

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO

9  días  ... desde  955 $ USA
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DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - MILÃO (1)

Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para o Milão. Noite a bordo.

DIA 2 (sábado) MILÃO - ÁREA LAGO GARDA
Chegada e traslado ao nosso hotel no Lago de Garda 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 3 (domingo) ÁREA LAGO GARDA: VERONA - 
TRENTO - ÁREA LAGO DI GARDA (viagem de um 
dia completo com almoço no restaurante)
Café da manhã. Saída em direção a Verona. Chegada 
e visita panorâmica da cidade: La Arena, Piazza del 
Erbe, A Torre dei Lamberti e a Casa de Julieta. Almoço 
em restaurante. Continuaremos em direção a Trento. 
Chegada e visita, durante o qual conheceremos o 
Palácio Pretoriano e a torre Vanga com ameias e o 
castelo de Buonconsiglio. Retorno Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) ÁREA LAGO GARDA -  
ROVERETO - TRANSACQUA / PRIMIERO
Café da manhã. Partida para Roveretto, cenário 
da cidade de grandes batalhas durante a Primeira 
Guerra Mundial; interessante seu castelo do século 
14, onde atualmente é o Museu Histórico Italiano da 
Guerra famoso por ser um centro cultural ilustre que 
visitaremos com nosso guia acompanhante. Visita a 
Transacqua em Fiera di Primiero. Entre os edifícios his-
tóricos se encontra a Igreja de Assunção, a igreja de 
San Martín, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e do 
Palácio Mineiro. Almoço no hotel. Tarde livre. Jantar 
e hospedagem.

DIA 5 (terça-feira) TRANSACQUA / PRIMIERO: 
LOS DOLOMITAS
Café da manhã. Vamos saborear um dia de ar fresco 
e magníficas vistas durante a nossa visita às Dolomi-
tas, onde vamos descobrir os vales verdes e encostas, 
declarado Património Mundial por UNESCO em 2009. 
As Dolomitas ocupam o território de cinco províncias 
(Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone e Udine). Subi-
remos ao Lago Calaita e visitaremos o centro de inter-
pretação do parque. Almoço no restaurante. No final 

do dia, de volta ao hotel, parada na bonita vila de Mez-
zano. Voltamos para o hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 6 (quarta-feira) TRANSACQUA / PRIMIERO - 
BOLONHA - SAN GIMINIANO - ÁREA TOSCANA
Café da manhã. Partida para Bolonha. Visita panorâ-
mica nessa cidade que tem uma intensa vida cultural 
e uma herança histórica extremamente interessante. 
Almoço no restaurante. Tempo livre e continuação 
para San Giminiano. Visite à esta bela cidade murada 
e de origem medieval, erguida no topo das colinas da 
Toscana, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Continue para o nosso hotel na Toscana 
(Poggibonsi). Jantar e hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) ÁREA TOSCANA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade com 
guia local. Na Catedral de Santa María de las Flores, 
contemplaremos sua magnífica cúpula do arquiteto 
Brunelleschi. Também visitaremos a Plaza de la Signo-
ria, a Campanille de Giotto, o Batistério e a ponte Vec-
chio. Almoço no restaurante. À tarde, possibilidade de 
fazer uma excursão opcional ao Pitti Palace, Opera do 
Duomo, etc. Jantar e hospedagem.

DIA 8 (sexta-feira) ÁREA TOSCANA: Passeio in-
cluído pelo Toscana “Pisa, Siena”
Café da manhã. Partida para Pisa, conhecida mun-
dialmente pela sua torre inclinada. Vamos visitar o 
Campo dos Milagres, que abriga: a Torre do Sino, o 
Duomo e o Batistério. Almoço no restaurante e saída 
para Siena, onde a Catedral e a Plaza del Campo se 
destacam. Retorno para Florença. Jantar e hospeda-
gem.

DIA 9 (Sábado) ÁREA TOSCANA - ORVIETO - 
ROMA (2)

Café da manhã. Partida para Orvieto. Subida incluído 
em funicular onde se destaca a sua Catedral, uma 
das mais bela da Itália; também destaca o Palácio e 
a Plaza del Village, o Bairro Velho ou medieval que é, 
sem dúvida, uma das as áreas mais charmosas. Se-
guimos para o aeroporto de Roma. Fim da viagem e 
nossos serviços.

DOLOMITAS E TOSCANA
Verona, Transacqua, Trento, Bolonha, Toscana, Florença, Pisa e Siena

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmica com guia local de Florença.

• Excursões na Toscana: Pisa, Siena e San Giminiano.

• Excursão às Dolomitas e ao Lago de Garda.

• Visitas a Verona, Trento, Bolonha, Rovereto, Transacqua e Orvieto.

Datas de saída

MaIo 3 10 17 24 31

Junho 7 14 21 28

Agosto 30

Setembro 6 13 20 27

Outubro 4 11

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.030

Suplemento apart. Individual  .................... 360

Desconto média pensão  ........................... -155

Hotéis previstos ou similares

Lago Club H. Lago di Tenno 3***Sup Tenno

de Garda Krystal 3***Sup Bussolengo

Primiero/ La Conca Verde 3***Sup Ciudade

Transacqua La Perla 3***Sup Ciudad

A. Toscana Toscana Ambassador 4**** Poggibonsi

La Toscana (Italia)

Transacqua

Florencia
Bolonia

Siena

Pisa

Roma

Orvieto

Verona

Lago de Garda
Milán

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Taxas de acomodação.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (inclui água e / ou vinho).

• Excursões de dia inteiro: 
Verona e Trento. 
Excursão às Dolomitas. 
Bolonha e San Giminiano.  
Tour da Toscana, Pisa e Siena.

• Excursões de meio dia: 
Panorâmica de Florença. 
Visita ao Lago de Garda. 
Visita a Rovereto e Transacqua. 
Visita a Orvieto.

• Outras atrações incluídas: Funicular de Orvieto.

• Ônibus de luxo para toda a viagem com wi-fi, 
pedágios e permissões de entrada às cidades

• Serviço de áudio individual durante toda a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interés

• (1) Apenas para voos que chegam a Milão antes do 

16:00.

• (2) Apenas para voos com partida de Roma a partir de 

15:00 h

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

9  dias  ... a partir de  1.030 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - ÁREA CATANIA
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Catania. Noite a 
bordo.

DIA 2 (sábado) ÁREA CATANIA
Chegada e assistência. Hoje incluímos uma visita 
panorâmica de Catania. Com o nosso guia local, 
vamos admirar sua catedral, a Universidade de Ca-
tania e o Mercado De Peixe. Translado para o hotel. 
Jantar e hospedagem.

DIA 3 (domingo) ZONA DE CATANIA - MONTE ETNA 
- TAORMINA - ÁREA CATANIA
Buffet de café da manhã. Hoje uma interessante 
excursão de dia inteiro nos aguarda. Vamos sair em 
direção a Piazza Armerina, onde teremos tempo 
livre. Opcionalmente podemos fazer a visita à Villa 
Romana do Casale onde seu conjunto de mosai-
cos se salienta. Almoço no restaurante. Continue 
até Cefalù onde vamos dar um passeio para con-
hecer este precioso Porto de pesca. Nesta cidade 
destaca-se a sua Catedral Norman e seus mosai-
cos bizantinos com a figura do “Cristo Pantocrator”. 
Chegada em Palermo. Jantar e hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) ZONA CATANIA - PIAZZA AR-
MERINA - CEFALÚ - PALERMO
Buffet de café da manhã. Hoje uma interessante 
excursão de dia inteiro nos espera. Partiremos para 
a Piazza Armerina, onde teremos tempo livre. Op-
cionalmente podemos fazer a visita à Villa Romana 

del Casale onde destaca seu conjunto de mosaicos. 
Almoço no restaurante. Continuação para Cefalù 
onde faremos um passeio para conhecer este belo 
porto de pesca. Nesta cidade destaca sua catedral 
normanda e seus mosaicos bizantinos com a figura 
de “Cristo Pantocrator”. Chegada em Palermo. Jan-
tar e alojamento.

DIA 5 (terça-feira) MONREALE - PALERMO
Buffet de café da manhã. De manhã partida para 
Monreale e visita desta cidade junto com nosso guia 
local. Bela cidade que já foi um lugar de caça dos 
reis normandos. Retornar para Palermo e visita pa-
norâmica da cidade onde a sua Catedral se destaca, 
Igreja do Martorana, Massimo Theatre e do Capela 
Palatina, onde vamos entrar juntos com nosso guia 
local. Almoço Tarde livre, jantar e alojamento.

DIA 6 (quarta-feira) PALERMO-SEGESTA-ERICE-
TRAPANI-AGRIGENTO
Regime de pensão completa. Nossa primeira visita 
será Segesta com seu famoso templo. Dórico. Con-
tinuaremos em direção a Érice, onde desfrutaremos 
da visita desta bela cidade medieval juntamente 
com o nosso guia acompanhante. Almoço em res-
taurante e partida para Trapani. Incríveis vistas das 
Ilhas Égadi vão nos seduzir. Nós vamos andar por 
seu histórico centro de pedestres, a Via Garibaldi, 
com palácios barrocos e Via Vittorio Emanuele com 
suas igrejas de San Carlo e San Francesco. Chegada 
em Agrigento, jantar e Hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) VALLE DE LOS TEMPLOS, 
RAGUSA, NOTO E SIRACUSA
Buffet de café da manhã e visita com guia local do 
Vale do os templos gregos. Todos eles em estilo dó-
rico, destacam-se o Templo da Concórdia, o Templo 
de Hércules, etc. Em seguida iremos para a cidade 
de Ragusa, onde podemos andar em torno do seu 
centro. Histórico barroco. Almoço no restaurante. 
Pela tarde, visitaremos Noto, um dos melhores 
exemplos do barroco siciliano. Continue para Syra-
cuse. Jantar e hospedagem.

DIA 8 (sexta-feira) SIRACUSA
Buffet de café da manhã e saída para visitar o 
Santuário da lagrima. Continuação para a ilha de 
Ortigia, onde vamos dar um passeio com o nosso 
guia acompanhante. Almoço no restaurante. Pos-
sibilidade de realizar uma visita guiada opcional 
da ilha de Ortigia, a catedral e a fonte de Aretusa. 
Vamos terminar com um passeio de barco. Jantar 
e hospedagem.

DIA 9 (sábado) SIRACUSA
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Catania. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

SICÍLIA CLÁSSICA
Catania, Cefalù, Monreale, Palermo, Agrigento, Ragusa e Siracusa

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Visita panorâmica de Catania.

• Excursão ao Monte Etna.

• Excursão para Segesta, Erice, Trapani.

• Excursão ao Vale dos Templos, Ragusa e Noto.

• Visitas a Taormina, Cefalù, Monreale, Palermo e Siracusa.

Datas de saída

Maio 10 17 24

Junho 7 14 21 28

Julho 5 12 19

Agosto 2 9 16 23 30

Setembro 6 12 20

Outubre 4 11 18

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.040

Suplemento apart. Individual ................... 360

Desconto média pensão  ........................... -155

Hotéis previstos ou similares

Área Catania Meditur Ognina 3***Sup Ciudade

Palermo Cit Hotel Dea 4**** Ciudade

Agrigento Hotel Dei Pini 4**** Ciudade

Grand Hotel Mose 4**** Ciudade

Siracusa Panorama 4**** Ciudade

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (inclui água e vinho nas refeições).

• Excursões de dia inteiro: Segesta, Erice, Tra-
pani. Vale dos Templos, Ragusa e Noto.

• Excursões de meio dia: 
Visita panorâmica de Catania. 
Excursão ao Monte Etna.  
Visita a Taormina,  
Visita a Cefalù, Visita a Monreale e Palermo. 
Visita a Siracusa.

• Entradas incluídas: 
Segesta Vale dos Templos. Santuário da Ma-
donna delle lacrime.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• A visita ao Monte Etna pode ser suspensa devido a 
causas tempo ou o próprio vulcão.

i

Theatro griego (Taormina)

Cefalú
Erice Monreale

Segesta
Palermo

Agrigento

Ragusa

Catania

Taormina

Piazza  
Armerina

Siracusa

Monte Etna 

9  dias  ... a partir de  1.040 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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DIA 1. BRASIL - MARRAKECH
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Marrakech. Noite 
a bordo.

DIA 2. MARRAKECH
Chegada e traslado ao hotel. Caminharemos pela 
Plaza de Djmaa El Fna iluminada que nos levará a 
outra era remota. A praça é o enclave mais famoso 
de todo o Marrocos e sem dúvida, o centro neuro-
lógico da cidade de Marrakech. Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 3. MARRAKECH
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita da ci-
dade de Marrakech. Admiraremos a Koutubia, sím-
bolo da cidade e irmã gêmea da Giralda de Sevilha. 
Conheceremos o interior do Palácio da Bahia e os 
Túmulos Saadianos. Passeios pelos zocos da medina 
e suas ruas estreitas até chegar à Plaza de Djmaa, 
onde o ambiente atual se mistura com as tradições 
mais antigas. Almoço. Tarde livre. Possibilidade de 
realizar o jantar opcional Fantasia Chez Ali.

DIA 4. MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU -  
OUARZAZATE (O ATLAS)
Buffet de café da manhã. Partida para iniciar a rota 
para o grande deserto. Nós cruzamos a estrada si-
nuosa pelo Tizin’Tichka (2.260 m) que liga Marra-
kech com aos oásis e onde teremos várias paradas 
para aproveitar as maravilhosas vistas panorâmicas. 
Continuaremos a viagem a Ouarzazate. Parada para 
conhecer o Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza 
considerada a mais bonita do país e do património 
mundial por UNESCO e onde famosos filmes foram 
filmados como Lawrence da Arábia, Jesus de Nazaré, 
A Jóia do Nilo ou Gladiador entre outros. Almoço. 
Chegada para Ouarzazate, está localizado nos pés 
do Atlas, no vale onde os rios Draa e Dades se encon-

tram, em uma encruzilhada das estradas do Saara. 
Jantar e hospedagem.

DIA 5. OUARZAZATE -TINERHIR (TODRA) -  
ERFOUD
Buffet de café da manhã. Partida para Tinerhir, onde 
veremos as gargantas de Todra, depois de conhecer 
o seu impressionante desfiladeiro de 300 metros 
de altura. Almoço. Continuação para Arfoud, terra 
dos fósseis e datas suculentas. No caminho para 
Merzouga, passamos por Rissani, que em sua época 
era um importante enclave onde as caravanas do 
deserto se encontraram. Chegada ao Erfourd. Jantar 
e hospedagem.

DIA 6. ERFOUD - IFRANE - FEZ
Buffet de café da manhã. Opcionalmente, há a pos-
sibilidade de percorrer as dunas em 4 x 4 e visitar as 
pessoas nômades da área. Veja o amanhecer é um 
dos grandes espetáculos do Saara. Sair em direção 
a Ifrane. Nós cruzaremos o Atlas Médio e experimen-
taremos uma nova mudança de paisagem. Parada e 
visita a Ifrane, cidade bonita com parques, lagos e 
casas estilo alpino, conhecido como “Pequena Suíça”. 
Almoço. Chegada em Fez. Jantar e hospedagem.

DIA 7. FEZ
Buffet de café da manhã. Visita à cidade, onde 
vamos ver as 7 portas do Palácio Real, o bairro 
judeu ou Mellah, a porta de Bab Bou Jeloud que dá 
acesso à Medina ou cidade antiga, uma das mais im-
pressionantes Marrocos Vamos caminhar por suas 
ruelas labirínticas e zocos. Nós vamos conhecer a 
vizinhança dos curtidores e Medersa, a universidade 
mais antiga do mundo e sua Mesquita Quaraouiyine. 
Almoço. Tarde livre para desfrutar da tranquilidade 
da Medina. Jantar e hospedagem. Possibilidade de 
um jantar-show em um restaurante típico.

DIA 8. FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH
(Dia completo Meknes e Rabat)
Buffet de café da manhã. Partida para Meknes, an-
tiga capital Berber, eleito pelo segundo rei Alaouia 
Moulay Ismail como um assento imperial no século 
XVII; você ainda pode ver os restos de seu grande 
esplendor: 40 kms de paredes em que as portas de 
Bab el Mansour se destacam, uma das mais belas 
do Marrocos. Continuação da viagem em direção 
a Rabat, cidade imperial fundada no século XII. Al-
moço na rota. Chegada a Rabat, que também de 
ser a capital administrativa do país é a residência 
oficial do rei Mohamed VI. Passeio panorâmico de 
Rabat, onde vamos ver os exteriores do Palácio Real, 
o Hassan Tower que sobe dominando a esplanada 
da mesquita inacabada com mais de 200 colunas, 
o Mausoléu de Mohammed V, o belo Kasbah de os 
Oudayas com a porta do século XII, etc. Chegada a 
Marrakech. Jantar e hospedagem.

DIA 9. MARRAKECH
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Marra-
kech. Final da viagem e dos nossos serviços.

MARROCOS SUL IMPERIAL
Marrakech, Ouarzazate, Tinghir, Merzouga, Fes, Meknes e Rabat

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Visitas a Marrakech, Ifrane e Fez.

• Kasbah de Ait Ben Haddou.

• Excursões para Ourzazate, Tinerhir, Todra Gorges, Deserto do Saara.

• Excursão às cidades imperiais de Meknes e Rabat.

• Passeio pela Plaza de Djamaa El Fna.

Datas de saída

Maio 10 17

Junho 7 28

Setembro 14 28

Outubro 11 26

Hotéis previstos ou similares 

Marrakech Atlas Asni 4**** Ciudade

Zalagh Kasbah 4**** Ciudade

Blue Sea Le Printemus 4**** Ciudade

Ouarzazate Kenzi Azghor 4**** Ciudade

Le Riad & Tichka Salam 4**** Ciudade

Area Erfoud Palmass Erfoud 4**** Ciudade

Belere Erfoud 4**** Ciudade

Fez Menzeh Zalagh  4**** Ciudad

Mezquita Koutoubia (Marrakech)

Ouarzazate

Tinerhir

Rabat
Fez

Meknes

Merzouga

Marrakech

Incluido en el tour

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: Excursão Ourzazate, 
Tingir, Deserto do Saara. Excursão a Meknes e 
Rabat.

• Excursões de meio dia: Visitas a Marraquexe, 
Ifrane e Fez. Visita a Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Passeio Plaza de Djamaa El Fna.

• Entradas incluídas: 
Palácio da Bahia e Tumbas Saadianas em 
Marrakech. Entrada para o Kasbah de Ait Ben 
Haddou. Medersa de Fez. Mausoléu de Mo-
hammed V em Rabat.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a 
viagem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

9  dias  ... a partir de  770 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 770

Suplemento apart. Individual ................... 270

Desconto média pensão  ........................... -155

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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Hotéis previstos ou similares 

Área Dubrovnik Petka  3*** Ciudade

Plat 3*** Mlini

Stella Neum 3*** Neum

Área Zadar Kolovare 4**** Ciudade

Porto 3***  Ciudade

Zvonimir 3*** Otocac

Mirni Kutak 3***  Otocac

Área Split Hotel Katarina 4**** Dugopolje

Hotel As 3*** Ciudade

Hotel Medena 3*** Seget Donji

Montenegro Hotel Delfin 4**** Ciudade

Hotel Park 4**** Ciudad

Notas de interés

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• O traslado de até Montenegro será feito em traslado 
único.

(1) Traslado de saída de Montenegro somente para voos 
após às 11 hrs. Para o itinerário que inicia por Mon-
tenegro, o voo de chegada a Dubrovnik não pode ser 
após as 14:30 hrs.

i

DIA 1 (segunda-feira) BRASIL - DUBROVNIK
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarque em um avião para Dubrovnik. Noite a bordo.

DIA 2 (terça-feira) DUBROVNIK
Chegada Em seguida, um passeio panorâmico pela 
cidade conhecida como a “Pérola do Adriático”, decla-
rada Património Universal da UNESCO. Durante o pas-
seio, vamos andar a cidade velha a pé para admirar 
suas várias atrações e monumentos. Jantar no hotel 
e acomodação.

DIA 3 (quarta-feira) ÁREA DE DUBROVNIK
Buffet de café da manhã. Dia livre em pensão com-
pleta. Pela manhã, possibilidade de fazer excursão 
opcional a as Ilhas Elapthiti. Jantar no hotel e hospe-
dagem.

DIA 4 (quinta-feira) ÁREA DE DUBROVNIK -  
ÁREA DE SPLIT
Buffet de café da manhã. Partida para Split, cidade 
principal da Dalmácia a mais importante de todo o 
Adriático. Chegada e visita panorâmica na cidade. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (sexta-feira) ÁREA DE SPLIT- (viagem  
de um dia completo com visitas Sibenik e Trogir)  
ÁREA DE ZADAR
Buffet de café da manhã. Partida para Trogir, cha-
mada de “Veneza do Adriático “localizado em uma 
ilha no canal que separa o continente e a ilha de Ciovo. 
Almoço no restaurante em Trogir. Em seguida, partida 
para Sibenik, e visita panorâmica onde conheceremos 
seus principais monumentos, como a Catedral de 
Santiago Apóstolo. Continuamos até Zadar para visi-
tar a cidade. Chegada, jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (sábado) ZADAR (excursão de dia inteiro com 
visita ao Parque Nacional de Plitvice)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para 
Plitvice, onde vamos visitar o impressionante parque
Lagos Nacionais de Plitvice (entrada incluída). Al-
moço no restaurante. Esta beleza natural de 4.000 
anos consiste em 16 lagos que se comunicam com 
92 cachoeiras e cascatas e é catalogado como Patri-

mónio Universal da UNESCO. Nós vamos atravessar 
o lago Kozjak, o maior lago, de barco. Vamos terminar 
esta visita desfrutando de um passeio de trem pa-
norâmico e agradável. Retorno para Zadar e tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (domingo) ÁREA DE ZADAR-MOSTAR-MON-
TENEGRO (Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida para Mostar, praias 
da cidade do rio Neretva, as primeiras referências que 
têm de data do século 15, sob o domínio do Império 
Otomano. Era uma cidade de corte oriental, que che-
gou a ter inúmeras mesquitas e durante sua filiação ao 
Império Austro-Húngaro, teve um grande desenvolvi-
mento urbano e comercial. A cidade recebe o nome 
de sua famosa ponte (Stari Most, que significa Ponte 
Velha) que foi destruída durante a guerra e recons-
truído com fundos da UNESCO. Chegada Almoço no 
restaurante. Em seguida, visita de a cidade com guia 
local. Continuação da viagem para Montenegro, um 
país para descobrir, no qual se destaca seu rico patri-
mônio histórico e sua beleza natural. Chegada, jantar 
e hospedagem no hotel.

DIA 8 (segunda-feira) MONTENEGRO: KOTOR E 
BUDVA (Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos co-
meçar as visitas em Montenegro. Ao longo da nossa 
jornada, vamos desfrutar das vistas incomparáveis 
da baía de Kotor (Boka Kotorska), onde podemos 
admirar o desfiladeiro submerso do antigo rio Bokelj. 
Durante nossa rota, vamos parar para admirar as duas 
famosas ilhas da Baía: Ilha de San Jorge e a famosa 
ilha de Nossa Senhora da Rocha. Almoço no restau-
rante. Continuaremos nossa jornada para chegar a 
Kotor, a fortaleza da cidade que dá nome à baía, locali-
zada no pé da majestosa montanha Lovcen. Depois da 
visita da cidade com “mais ar mediterrâneo de todo 
o país “, vamos avançar para Budva, um importante 
enclave turista e que tem um centro histórico de estilo 
veneziano. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9 (terça-feira) MONTENEGRO- DUBROVNIK
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Dubrovnik. 
Final da viagem e dos nossos serviços.

Datas de saída

Maio 20

Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 29

Agosto 5 12 19

Setembro 2 9 16

*Datas em negrito opera invertido.

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 

ou similar, com banheira ou chuveiro.
• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 

jantares.
• Excursões de dia inteiro: Parque Nacional dos 

Lagos Plitvice. Visita a Mostar. Montenegro: 
Kotor e Budva.

• Excursões de meio dia: Dubrovnik com guia 
local. Dividir com guia local. Trogir com o nosso 
guia. Zadar com guia local.

• Entradas incluídas: Parque Nacional dos Lagos 
Plitvice. Casa turca em Mostar. 
Palácio de Diocleciano em Split. Zadar com 
guia local.

• Ônibus luxo para toda a viagem, incluindo todos 
os tipos de estacionamento, pedágios e autori-
zações da cidade.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.
• Seguro de viagem.

Dubrovnik (Croacia)

Zadar

Sibenik

Dubrovnik

Trogir
Split

Mostar

Plitvice

Kotor

Budva

9  dias  ... a partir de  1.175 $ USA

CROÁCIA E MONTENEGRO
Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Mostar, Kotor e Budva

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Visitas com guias locais de Dubrovnik, Split e Zadar.

• Visita de Trogir e Mostar

• Excursão ao Parque Nacional dos Lagos de Plitvice.

• Montenegro: Kotor e Budva

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.175

Suplemento apart. Individual ................... 325

Desconto média pensão ............................ -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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DIA 1. BRASIL - ATENAS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Atenas. Noite a bordo. 

DIA 2. ATENAS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jantar. Co-
meçaremos a conhecer o país helênico através de 
um passeio a pé por Atenas à noite, Praça Syntagma, 
Praça da Constituição, Parlamento, Biblioteca, o mo-
numento ao Soldado Desconhecido, etc. Retorno 
para o hotel e hospedagem.

DIA 3. ATENAS
Café da manhã. No início do dia, faremos a visita 
panorâmica da cidade em conjunto com o guia local.
A Casa do Parlamento, o Túmulo do Soldado Descon-
hecido, A Praça Syntagma, a Universidade de Atenas, 
a Academia e a Biblioteca Nacional. Continuação da 

viagem para Acrópole e visita do Parthenon, o Ere-
chtheion, o Templo de Athena Nike, etc. Almoço no 
restaurante. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

DIA 4. ATENAS - METEORA - KALAMBAKA
Café da manhã. Dia em pensão completa. Pela 
manhã, vamos passar pelo Oráculo do Rei Espar-
tano Leônidas. Partida para um dos lugares mais im-
pressionantes da Grécia, os mosteiros de Meteora, 
Património Mundial pela UNESCO. Entre numerosas 
montanhas de rocha escura descobriremos alguns 
mosteiros de difícil acesso. Vamos visitar dois desses 
mosteiros. Continuamos até Kalambaka, onde sua 
catedral do s. XII. Hospedagem.

DIA 5. KALAMBACA DELFOS
Café da manhã. Partida para Delphi e visita aos sítios 
arqueológicos, teatro e Templo de Apolo, bem como 
do Museu em que vamos ver a Auriga de Delfos, em 
bronze e as Agias de Lisipo entre outras obras do 

GRÉCIA MÍTICA
Atenas, Meteora, Kalambaka, Delfos, Patras, Olympia, Micenas e Corinto

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmica de Atenas, incluindo Acrópole.

• Excursão aos Mosteiros de Meteora e Termópilas

• Excursão a Micenas, Epidauro e Corinto.

• Visitas a Delphi e Patras.

• Zona Arqueológica de Olímpia e seu Museu.

• Passeio noturno de Atenas.

Parthenon (Atenas)

Corinto

Kalambaka/ Meterora

Olimpia

Patras
Atenas

Delfos

mesmo tempo (entrada não incluída). Almoço no 
restaurante. Tempo livre, jantar e hospedagem.

DIA 6. DELPHOS - PATRAS - OLIMPIA
Café da manhã. Um belo dia nos espera e conhece-
remos Patras, terceira cidade da Grécia. Vamos fazer 
com o nosso guia acompanhante a visita panorâmica 
da cidade. Almoço no restaurante. Após a nossa che-
gada em Olímpia, vamos visitar os vestígios arqueo-
lógicos, o Estádio e o Museu Arqueológico. Jantar e 
hospedagem.

DIA 7. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO- CORIN-
TOATENAS
Café da manhã. Nossa primeira parada será Myce-
nas. Almoço no restaurante. Na parte da tarde, 
vamos visitar o antigo teatro de Epidauro, obra do 
século IV, onde todo verão é celebrado um dos fes-

tivais mais conhecidos a nível mundial. No caminho 
para Atenas, vamos parar no Canal de Corinto, com 
6 quilômetros de extensão, que une Grécia com o Pe-
loponeso. Chegada a Atenas, jantar e hospedagem.

DIA 8. ATENAS
Café da manhã. Dia livre para continuar aprovei-
tando a capital helena. Oferecemos-lhes a possibili-
dade de fazer um Cruzeiro adorável na Aegina, Poros 
e Ilhas Hidra. Hydra, onde se destaca a sua capital 
de edifícios medievais. Poros, ilha de beleza natural, 
onde vamos andar por suas ruas. Almoço a bordo. 
Vamos terminar o dia com a visita de Aegina, a se-
gunda maior ilha do mundo Golfo Sarônico. Jantar 
e hospedagem.

DIA 9 (sábado) ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Atenas. 
Fim da viagem e nossos serviços.

Hotéis previstos o similares

Atenas Xenophon 4**** Ciudade

City Novus 4**** Ciudade

Amarilia 4****  Vouliagmeni

Kalambaka Antoniadis 4**** Ciudade

Delfos Anemolia 4**** Arajova

King Inihos 4**** Ciudade

Olimpia Olimpia Palace 4**** Ciudade

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Transferências aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão aos Mosteiros de Meteora e Termópi-
las, Excursão a Micenas, Epidauro e Corinto.

• Excursões de meio dia: 
Panorâmica de Atenas, incluindo a Acrópole. 
Visitas a Delfos e Patras. 
Zona Arqueológica de Olímpia e seu Museu. 
Excursão noturna de Atenas.

• Entradas incluídas:  
Acrópole de Atenas. 2 mosteiros de Meteora. 
Teatro de Epidauro. Vestígios arqueológicos e 
Museu Olympia.

• Ônibus de luxo para toda a viagem. Pedágios e 
autorizações da cidade incluídas.

• Seguro de viagem.

9  dias  ... a partir de  975 $ USA

Datas de saída

Maio 15 20 28

Junho 3 10 17 24

Setembro 9 16 23

Outubro 7 14

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 975

Suplemento apart. Individual ................... 385

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Taxas de alojamento em hotéis na Grécia, devido 
a sua variação constante. Para pagar no destino 
pelos clientes. (Atualmente € 10,5 para as 7 noi-
tes).

Notas de interesse

• Nos mosteiros de Meteora, é obrigatório manter silên-
cio e requisitos especiais em relação ao vestuário.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo do mesmo.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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DIA 1 (sábado) BRASIL - PRAGA
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Praga. Noite a 
bordo.

DIA 2 (domingo) PRAGA
Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel e hos-
pedagem.

DIA 3 (segunda-feira) PRAGA
Buffet de café da manhã. Visita com um guia local, 
da cidade de Praga. Durante a visita panorâmica, 
veremos: Praça da República, a Torre da Pólvora e 
a Casa Municipal, Praça Venceslau, etc. Vamos con-
tinuar em direção à Ponte Carlos, um dos símbolos 
da cidade, do s. XIV. Nós também vamos aproveitar 
La Plaza Velho que é o mais notável recinto do ca-
pacete histórico de Praga. Almoço no restaurante. 
Pela tarde, você vai curtir a visita artística da cidade 
ao bairro do Castelo de Praga. Jantar no hotel e hos-
pedagem.

DIA 4 (Terça) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA
(Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita in-
cluída Karlovy Vary, uma bonita cidade termal e a 
maior e importante da República Checa. Almoço no 
restaurante. De tarde, volta a Praga. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 5 (quarta-feira) PRAGA - BRNO - BRATISLAVA 
BUDAPESTE (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida para Brno, a se-
gunda cidade mais importante no país e capital da 
região da Morávia, para visitá-lo e vamos visitar al-
gumas das suas praças mais importantes. Continue 
até Bratislava e visita panorâmica. Almoço no res-
taurante. Saída em direção a Budapeste. Chegada, 
jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorâmica da cidade, que se encontra dividida 
em duas partes pelo rio Danúbio. Na margem direita, 
você encontrará o centro histórico, Buda, vamos ver 
o bastião do Pescadores, a Igreja de Matías, o Mo-
numento de San Esteban eu o Santo, o Palácio Na-
cional, o Monumento de San Gerardo e da Cidadela; 
atravessando uma das seis pontes sobre o Danúbio, 
você passa para a parte oposta da cidade, chamado 
Pest, a parte administrativa, onde vamos ver o Parla-
mento, a Academia das Ciências, a Ópera, a Basílica 
de Santo Estêvão, a Museu Nacional e Praça dos He-
róis. Almoço no hotel. À tarde, recomendamos fazer 
opcional, um relaxante passeio de barco no Danúbio. 
Jantar no hotel. Ao anoitecer, teremos incluído um 
passeio agradável em torno de Budapeste iluminada 
visitando a cidadela, de onde você pode ver uma vista 
magnífica de Budapeste. Vamos atravessar a ponte 
Chain e vamos parar em Vajdahunyad. Hospedagem.

DIA 7 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã e partida para Viena. Che-
gada, panorâmica: cidade e visita imperial, Palácio de 
Hofburg, Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Cate-
dral de San Esteban, a ópera. Almoço no restaurante. 
Vista do prater Vienense. Jantar no restaurante e 
acomodação no centro da cidade no hotel.

DIA 8 (sábado) VIENA
Café da manhã Buffet. Visita ao Jardim das Rosas do 
Palácio Imperial e a prefeitura. Almoço no restaurante.  
Pela tarde, possibilidade de visita opcional ao Palácio 
de Shönnbrunn e sua famosa Ópera de Viena. Jantar 
no restaurante e acomodação no centro.

DIA 9 (domingo) VIENA
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Viena. Fim 
da viagem e nossos serviços.

CIDADES IMPERIALES
Praga, Karlovy Vary, Brno, Bratislava, Budapeste e Viena

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Praga, Karlovy Vary, Budapeste e Viena.

• Visitas a Brno e Bratislava

• Passeio noturno por Budapeste.

• Praga artística.

• Imperial Rose Garden e Vienna City Hall..

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Transferências aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Taxas aeroportuárias.

• Excursões de dia inteiro:  
Karlovy Vary, Brno e Bratislava.

• Excursões de meio dia: 
Panorâmica de  
Praga com guia local.  
Praga artística.  
Budapeste com guia local. 
Caminhada noturna de Budapeste com guia 
de correio.  
Viena com guia local. Rosaleda Imperial e a Pre-
feitura de Viena.

• Entradas incluídas: Barrio del Castillo e Callejón 
de Oro.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Bratislava

Brno

Praga

Viena

Karlovy Vary

Budapest

Fechas de salida

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14 21 28

*Datas em negrito opera invertido

Reloj astronómico e Igreja de Tyn (Praga)

Hotéis previstos ou similares

Praga Olympik 1  4**** Ciudade

Duo 4****  Ciudade

Budapest Arena 4**** Ciudade

Di Verdi 4**** Ciudade

Hungaria City Center 4**** Centro

Viena Eventhotel Pyramide  4**** Vösendorf

9  dias  ... a partir de  1.050 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.050

Suplemento apart. Individual  .................. 395

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - MUNIQUE
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Munique. Noite a bordo

DIA 2 (sábado) MUNIQUE
Chegada e traslado ao hotel. Jantar no restaurante. 
Hospedagem.

DIA 3 (domingo) MUNIQUE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita panorâmica da cidade: o palácio barroco de 
Nymphenburg. Atrás dele, há uma torre de 295 me-
tros de altura que marca o lugar dos Jogos Olímpicos 
de 1972; o famoso carrilhão Glockenspiel; a Igreja de 
San Miguel e a catedral gótica. Almoço no restau-
rante. Na parte da tarde, visita opcional ao campo de 
concentração de Dachau. Jantar no restaurante e 
hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) MUNIQUE - VIENA
Buffet de café da manhã. Em seguida, partida para 
Viena. Chegada e almoço no restaurante. Na tarde 
visita panorâmica desta bela cidade com guia local, 
antiga capital do Império Austro-Húngaro. No meio 
de Viena, podemos localizar a antiga cidade imperial, 
com o Palácio de Verão, o Palácio Belvedere, a Igreja 
Votiva, a Catedral de San Esteban, a Ópera, o Museu 
de Belas Artes, os monumentos de Goethe, Schiller e 
Mozart, a Praça dos Heróis e a Universidade. Jantar 
no restaurante e hospedagem.

DIA 5 (terça-feira) VIENA
Buffet de café da manhã. Hoje vamos aproveitar a 
visita a Rosaleda Imperial e a Prefeitura de Viena. Al-

moço no restaurante. Em seguida, propomos a você, 
opcionalmente, visita a Ópera Estatal de Viena e o pa-
lácio Imperial do Shönnbrunn. Jantar no restaurante 
e hospedagem. Nós vamos terminar o dia, dando um 
passeio noite pela bela iluminada Viena e Prater.

DIA 6 (quarta-feira) VIENA - REGIÃO DE  
LOS LAGOS SALZBURGO - TIROL  
(Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. e partida para a região dos 
lagos, algumas das paisagens naturais mais impres-
sionantes dos Alpes austríacos, onde visitaremos as 
cidades de ST. Wolgan e a região de Salzkamergut. 
Almoço no restaurante. Em seguida, partida para 
Salzburgo, capital da província homônima. Situado 
no extremo norte dos Alpes orientais, sua fama 
mundial é devido à magia incomparável da silhueta 
da cidade, a beleza da paisagem de seus arredores 
e a fortuna que Amadeus Mozart nasceu aqui no ano 
de 1756. Chegada e visita panorâmica com guia local 
para esta maravilhosa cidade barroca onde vamos 
admirar a catedral que foi a primeira grande igreja. 
Barroco construído ao norte dos Alpes. Os palácios, 
entre os quais se destaca La Residencia, palácio dos 
príncipes arcebispos da cidade, de estilo barroco. 
Destacamos também a praça Mozart, no centro da 
cidade onde está localizada a estátua do homem 
mais ilustre de Salzburgo. Na parte da tarde, conti-
nuamos em direção ao Vale Kitzbuhel, no Tirol. Jan-
tar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) TIROL - INNSBRUCK - TIROL
Buffet de café da manhã. Em seguida, iremos para 
Innsbruck e visita panorâmica com guia local da 
cidade Incluindo a entrada do palácio de Hofburg. 
Almoço no restaurante e tarde livre, durante o qual 
terá a possibilidade de, opcionalmente, visitar o belo 
Palácio de Herremchiemsee. Retorno ao hotel na re-
gião do Tirol. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8 (sexta-feira) TIROL: VISITA AOS POVOS TÍPI-
COS DEL TIROL (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Vamos começar o dia com 
uma bela excursão incluída para as cidades típicas 
do Tirol. Primeiro, iremos para Rattenberg, uma tí-
pica aldeia de origem medieval e um dos centros de 
artesanato tirolesa do vidro. Almoço no restaurante. 
Continuaremos a Kitzbuhel, uma elegante cidade de 
verão de tradições antigas, cujos direitos municipais 
datam do século XIII; finalmente nós iremos à Saint 
Johann in Tirol, uma aldeia que preserva típicas 
casas tirolesas com decoração barroca em suas fa-
chadas. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9 (sábado) TIROL - MUNIQUE (1)

Buffet de café da manhã. Translado para o aeroporto 
de Munique. Final da viagem e dos nossos serviços.

BELEZA DA ÁUSTRIA 
E DA BAVIERA
Munique, Viena, Salzburgo, Tirol e Innsbruck

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Munique, Viena, Salzburgo e Innsbruck.

• Passeio noturno de Viena.

• Visita do Imperial Rose Garden e da Vienna City Hall.

• Excursão à região dos lagos: St. Wolgan e Salzkamergut.

• Excursão às aldeias típicas do Tirol: Sant Johann, Kizbuhel e Rattenberg.

Datas de saída

Maio 24 31

Junho 14 28

Julho 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Setembro 6

Hotéis previstos ou similares 

Munique Feringa Park 4**** Ciudade

Mercure Ost Messe 3*** Ciudade

Viena Eventhotel Pyramide 4**** Periferia

Azimut 4*** Ciudade

Área Tirol Kitzbuhel Alpen 4**** Oberndorf

Neuwirt 3***Sup Oberndorf

El Tirol (Austria)

Innsbruck

Munique
Viena

El Tirol

Salzburgo

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão ao Lake District: St. Wolgan e O Sal-
zkamergut. 
Excursão às cidades típicas do Tirol: Sant Jo-
hann, Kizbuhel e Rattenberg.

• Excursões de meio dia: Panorâmicas com guia 
local de Munique, Viena, Salzburgo e Innsbruck. 
Caminhada noturna de Viena. Visita com guia 
do Imperial Rose Garden e o Prefeitura de Viena.

• Entradas incluídas: 
Palácio de Hofburg em Innsbruck.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.

• Seguro de viagem.

Notas de interesse

• (1) Apenas para voos com partida de Munique a partir 

de 13:00 h.

• • Buffet de café da manhã composto por café, chás 
de ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

9  dias  ... a partir de  1.030 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.030

Suplemento apart. Individual  .................. 325

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



49 PANAVISIÓN

DIA 1 (sábado) BRASIL - FRANKFURT
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Frankfurt. Noite a bordo.

DIA 2 (domingo) FRANKFURT
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 3 (segunda-feira) FRANKFURT -  
Cruzeiro no Reno - COLONIA -  
ÁREA DE DUSSELDORF
Buffet de café da manhã. Em seguida, visita pa-
norâmica de Frankfurt, onde se destaca a sua Igreja 
Colegiada, à qual também tem sido chamado Cate-
dral, embora nunca tenha sido sede de nenhum bis-
pado, a Igreja de São Paulo e o “Alte Oper” Frankfurt. 
Continuaremos a St Goar, onde embarcaremos no 
cruzeiro para navegar a parte mais bonita do Reno. 
Almoço a bordo. Desembarque em Boppard e con-
tinuaremos viajando em direção a Colônia, onde vi-
sitaremos a cidade na qual se destaca, sem dúvida, 
sua magnífica catedral gótica, sendo a maior da Ale-
manha e uma das igrejas mais notáveis do mundo. 
Partida para o nosso hotel na Área de Dusseldorf. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4 (terça-feira) DUSSELDORF -HANNOVER- 
BERLIM
Buffet de café da manhã. Visita de Dusseldorf, ca-
pital da Renânia del Norte, onde vamos desfrutar da 
antiga cidade com numerosos museus, galerias e 
monumentos. Continuamos em direção a Hannover, 
capital da Baixa Saxônia e localizado nas margens 
do rio Leine. Vamos fazer um passeio panorâmico da 
cidade em que se destaca sua magnífica Prefeitura, 
que sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial, a Igreja Memorial da Santa Águeda e a viz-
inhança da Marktkirche ou Igreja do Mercado Velho. 

Almoço no restaurante. Vamos terminar essa etapa 
em Berlim. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (quarta-feira) BERLIM
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica com guia local. A capital alemã 
tem uma ótima história para contar aos visitantes. 
Asolada durante a Segunda Guerra Mundial e divi-
dido pelo muro por 28 anos, Berlim recupera seu 
antigo esplendor com degraus gigantes. Almoço em 
restaurante. Na parte da tarde, vamos desfrutar de 
um passeio pelo emblemático Bairro Judeu acom-
panhado com o guia. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) BERLIM
Buffet de café da manhã. Dia livre para passear por 
esta emblemática cidade ou temos a possibilidade 
de fazer uma interessante visita opcional a Potsdam, 
cidade residência dos eleitores de Brandemburgo 
desde o século XVII e hoje em dia o Património Cul-
tural da Humanidade. Almoço no restaurante. De 
tarde, vamos oferecer a possibilidade de fazer a visita 
opcional à Berlim Artística em que conheceremos o 
Museu Pergamum e o Novo Museu. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 7 (sexta-feira) BERLIM -NUREMBERG-  
MUNIQUE
Buffet de café da manhã, e depois vamos sair com 
destino Nuremberg, importante cidade alemã que, 
apesar de ser amplamente destruído durante Se-
gunda Guerra Mundial, reconstruiu seus edifícios de 
acordo com os planos originais. Chegada, almoço 
no restaurante e visita pela cidade, destacando seu 
Castelo Imperial do século 11, e a casa de Albrecht 
Dürer, entre outros monumentos. Continuaremos 
nossa viagem para Munique, capital da Baviera. Che-
gada, jantar no hotel ou restaurante de acordo com o 
hotel confirmado por data e hospedagem.

DIA 8 (sábado) MUNIQUE
Buffet de café da manhã e visita da cidade com guia 
local. Localizado ao norte dos Alpes da Baviera, no 
rio Isar, a cidade de Munique foi fundada por Enrique 
León no ano 1158. Dela, podemos destacar: o Cas-
telo e Nymphemburg Park, o famoso carrilhão Gloc-
kenspiel, a cidade olímpica, o imponente edifício 
renascentista da Igreja de São Miguel, com o maior 
canyon da região localizada ao norte do Alpes; a ca-
tedral gótica em que eles ainda estão preservados 
vitrais dos séculos XIV a XVI, etc. Almoço em res-
taurante e tarde livre para continuar desfrutando de 
interessantes visitas e percorrer essa maravilhosa 
cidade. Possibilidade de realizar, opcionalmente, 
a visita ao Castelo de Neuschwanstein, uma das 
jóias da Alemanha. Jantar no hotel ou restaurante 
de acordo com o hotel confirmado por data e hos-
pedagem.

DIA 9 (domingo) MUNIQUE
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Munique. 
Fim da viagem e nossos serviços.

ALEMANHA CLÁSSICA
Frankfurt, Colônia, Dusseldorf, Hannover, Berlim, Nuremberg e Munique

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local: Berlim e Munique.

• Visitas à Dusseldorf, Hannover, Nuremberg, Colônia e Frankfurt.

• Passeio pelo bairro judeu de Berlim.

• Cruzeiro pelo Reno.

Incluido en el tour

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Transferências aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Panorâmica de Frankfurt, 
Cruzeiro no Reno com almoço a bordo e visita 
de Colônia. 
Panorâmica de Berlim com guia local e passeio 
pelo bairro Judeu.

• Excursões de meio dia: 
Visão geral de Dusseldorf,  
Visão geral de Hannover,  
Visão geral de Nuremberg,  
Panorâmica com guia local de Munique.

• Entradas incluídas: Cruzeiro no Reno.

• Ônibus de luxo para toda a viagem. Pedágios 
das rodovias.

• Serviço de áudio individual durante a viagem.

• Seguro de viagem.

Datas de saída

Maio 25

Junho 1 8 15 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 28 31

Setembro 7

Outubro 5

*Datas em negrito opera invertida.

Hoteles previstos o similares

Frankfurt Nh Frankfurt Morfelden  4**** Waldorf

H. I. Ex. Frankfurt Messe 3***  Ciudade

Dusseldorf Mercure Ratingen 3***Sup Periferia

Mercure Neuss 4**** Periferia

Berlím Ibb Blue Berlin Airport 3*** Periferia

Azimut City South 3*** Ciudade

Munique H. I. Ex. Munich Messe 3*** Periferia

Puerta Brandenburgo (Berlín)

Frankfurt

Colônia

BerlímDusseldorf

Munique

Núremberg

Hannover

9  dias  ... a partir de  1.080 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.080

Suplemento apart. Individual  .................. 350

Desconto média pensão  ........................... -155

Notas de interesse

• O buffet de café da manhã é composto por café, chás 
de ervas, pão, bolos, queijo e frios.

• Em datas em que uma feira / congresso ou evento 
coincide especial como a Oktoberfest em Munique, a 
hospedagem pode estar fora da cidade.

i

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



50 PANAVISIÓN

DIA 1 (sábado) BRASIL - GENEBRA
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarque em um avião para Genebra. Noite a bordo.

DIA 2 (domingo) GENEBRA
Chegada e traslado ao hotel. Jantar no restaurante. 
Hospedagem.

DIA 3 (segunda-feira) GENEBRA - ANNECY -  
GENEBRA
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade de Genebra com guia local, a mais cosmopolita 
da Suíça. Conserva uma cidade antiga e interessante 
em que se destaca a catedral gótica de São Pedro, o 
monumento da Reforma, a Bourf Square de quatro, 
a prefeitura, sua rampa de paralelepípedos e os vel-
hos cartazes. Almoço no restaurante. Partida para 
Annecy, a chamada “Veneza dos Alpes”, o lago, suas 
labirínticas ruas e canais que percorrem o centro 
histórico de Annecy dá um caráter especial à cidade. 
Visita panorâmica do seu lago e do seu centro histó-
rico. Tempo livre e retorno para Genebra. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 4 (terça-feira) GENEBRA - CHAMONIX -  
GENEBRA
Buffet de café da manhã. Partida para a bela cidade 
de Chamonix, na base do cume mais alto e mais 
espetacular da Europa, o Mont Blanc. Visita de Cha-
monix. Em qualquer canto de Chamonix você pode 
respirar uma atmosfera muito cosmopolita. Subida 
opcional para Mont Blanc. Almoço e retorno para 
Genebra. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (quarta-feira) GENEBRA - LAUSANNE – 
GRUYERES - ÁREA DE BERNA: dia completo  
com almoço
Buffet de café da manhã. Partida para Lausanne 
e visita à cidade. Continuação da viagem para a fa-
mosa cidade de Gruyeres, um dos mais populares na 

Suíça e que dá nome a um dos seus famosos quei-
jos. Chegada e tempo livre. Almoço. Seguimos para 
Berna, capital da confederação Helvética, conside-
rada como uma das cidades mais bem preservadas 
da Europa. Chegada e vista panorâmica da cidade 
cujo centro histórico é declarado Patrimônio Cultu-
ral da Humanidade, onde podemos contemplar seus 
mais de 8 kms de arcadas, a catedral, a prefeitura, 
a torre do relógio, o poço dos ursos, etc. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) BERNA - INTERLAKEN -  
ÁREA DE ZURIQUE
Buffet de café da manhã. Partida para Interlaken, ci-
dade localizada nos pés dos Alpes Berneses, entre os 
lagos de Thun e Brienz e ao pé dos picos imponentes 
Eiger, Mönch e Jungfrau. O imponente volume do Jun-
gfrau reflete-se nas águas do lago que banha a cidade. 
Almoço no restaurante. Como opção, faça uma su-
bida ao Jungfrau, pico mais alto do maciço montan-
hoso de mesmo nome. Continuação da viagem para a 
área de Zurique. Jantar no hotel e acomodação

DIA 7 (sexta-feira) ÁREA DE ZURIQUE-LUCERNA- 
CATARATAS DE TRUMMELBACH-  
ÁREA DE ZURIQUE
Buffet de café da manhã.. Partida para Lucerna e vi-
sita panorâmica da bela cidade medieval de Lucerna, 
as margens do Lago Lucerna, em que se destaca a 
Ponte da Capela, a Torre da Água e o “Leão Agoni-
zante” “Esculpido diretamente na rocha viva, na 
memória dos heróis suíços. Almoço no restaurante. 
Partida para o Vale Lauterbrunnen para conhecer as 
cataratas interiores de Trummelbach que com seus 
dez níveis de cachoeiras são as maiores cataratas 
subterrâneas da Europa. As cachoeiras começam 
a uma altura de 139,9 metros e projeto próximo 
20.000 litros de água por segundo. A área onde estão 
localizados também é conhecida como o “vale das 72 
cascatas “por causa do grande número de cachoei-
ras que abriga. Retorno para a área de Zurique. Jan-
tar em o hotel e hospedagem.

DIA 8 (sabado) ÁREA DE ZURIQUE -  
CATARATAS DO RENO - ÁREA ZURIQUE:  
dia inteiro com almoço
Buffet de café da manhã. Partida para Schaffhau-
sen, onde a natureza conseguiu uma síntese perfeita 
entre árvores, montanhas e riachos selvagens. Nós 
contemplaremos o rio Reno cai dos pontos de vista, 
cuja cachoeira é tão bonita quanto espetacular. Al-
moço no restaurante. Continuação da viagem para 
Zurique. Visita panorâmica da cidade de Zurique com 
guia local, onde encontraremos a Bahnhofstrasse, a 
principal e mais animada artéria de Zurique, o antigo 
bairro de marinheiros e pescadores “Schippe” ou a 
ponte mais antigo da cidade, o Rathaus-Brücke. Jan-
tar no hotel e hospedagem.

DIA 9 (domingo) ZURIQUE
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para o aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

ENCANTOS DA SUÍÇA
Genebra, Annecy, Chamonix, Lausana, Berna, Lucerna e Zurique

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Genebra, Lausanne, Berna e Zurique.

• Visitas a Annecy, Berna, Lucerna, Gruyères e Interlaken.

• Excursão a Chamonix.

• Excursão às Cataratas do Reno.

• Cachoeiras subterrâneas de Trummelbach.

Hotés previstos o similares

Ginebra Crowne Plaza  4**** Ciudade

Nash Airport 4**** Ciudade

H. Inn Express Geneva 3*** Ciudade

Berna Mercure Plaza Biel  4**** Biel

Florida Biel 4*** Biel

Área Zúrich Ibis Style Basel 3*** Basilea

Holiday Inn Express 3*** Rümlang

Jet  Zurich 3*** Rümlang

Laussane

Genebra
Berna Lucerna

Zurique

Incluído no passeio

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Lausanne, Gruyeres e Berna.  
Excursão às Cataratas do Reno e visita de 
Zurique

• Visitas panorâmicas e outras excursões: 
Panoramicas com guia local de Genebra, Lau-
sanne e Zurique. 
Visitas guiadas a Annecy, Berna, Lucerna, 
Gruyeres e Interlaken. Excursão a Chamonix. 
Quedas de Trummelbach.

• Entradas incluídas: Cachoeiras de Trummel-
bach.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a 
viagem

• Seguro de viagem

Datas de saída

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14

*Datas em negrito opera invertido.

Puente Chapel (Lucerna)

9  dias  ... a partir de  1.535 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.030

Suplemento apart. Individual ................... 325

Desconto média pensão  ........................... -155

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



51 PANAVISIÓN

DIA 1 (sábado) BRASIL - SOFIA
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Sofia. Noite a bordo

DIA 2 (domingo) SOFÍA
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 3 (segunda-feira) SOFÍA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorâmica da impressionante cidade de Sofia, 
onde vamos admirar a Catedral Alexander Nevski, a 
igreja mais antiga da capital búlgara, a Rotunda de 
San Jorge, a praça Alejandro Batenberg, etc. A seguir, 
almoço no restaurante. Tarde livre, onde terá a pos-
sibilidade de visitar opcionalmente o Museu Nacional 
de História, fundado para comemorar os 1.300 anos 
da história do país, e onde eles são coletados os prin-
cipais objetos arqueológicos, bem como obras de 
arte. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4 (Terça) SOFÍA - VELIKO TARNOVO 
(Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Em seguida, iniciaremos 
nossa bonita jornada. Iremos para o Mosteiro de Tro-
yan (entrada incluída), onde se destaca sua igreja e 
seu museu. Almoço no restaurante para mais tarde 
continuar com a visita de Arbanasi, enclave usado 
pela nobreza do Segundo Império Búlgaro, para à 
partir do século XII, escapar do calor do verão da ca-
pital. Depois, partida para Veliko Tarnovo e visita da 
colina de Tzarevets, onde estava construída a antiga 
capital do império da Bulgária. Jantar e hospedagem 
no hotel.

DIA 5 (quarta-feira) VELIKO TARNOVO - ETARA - 
KAZANLAK- NESSEBAR (excursão de dia inteiro 
com visita de Etara, Shipka e Kazanlak)
Buffet de café da manhã. Partida para o Museu ao Ar 
Livre Etara (entrada incluída), onde há oficinas de ar-
tesanato Búlgaros dos séculos passados. Mais tarde, 
vamos visitar a Igreja Ortodoxa Russa de Shipka (en-
trada incluído). Continuaremos pelo Vale das Rosas. 

Chegaremos a Kazanlak onde visitaremos (ingressos 
incluindo) a réplica do túmulo da Trácia e do Museu 
da Rosa. O túmulo da Trácia é famoso em todo o 
mundo por suas pinturas murais, é o único monu-
mento de pintura do Helenístico Alta na Bulgária con-
servado na sua totalidade e está sob a proteção do 
UNESCO, que o incluiu na Lista do Patrimônio da Hu-
manidade em 1979. Almoço no restaurante. Saída 
em direção a Nessebar, antiga cidade nas margens 
do Mar Negro, conhecido na antiguidade como um 
dos principais portos e foco no comércio. Seu centro 
histórico está em uma península que vai para o mar. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) NESSEBAR- PLOVDIV
Buffet de café da manhã e, em seguida, visita pa-
norâmica de Nessebar, uma cidade de singular be-
leza, onde visitaremos a Igreja Sveti Stefan e o Museu 
Arqueológico. Almoço no restaurante. Continuação 
para a cidade de Plovdiv, a segunda cidade do país. 
Chegada, jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (sexta-feira) PLOVDIV
Jantar no hotel e hospedagem. Tour panorâmico da 
cidade de Plovdiv, aninhado entre os Rhodopes e os 
contrafortes Balcãs orientais; eles destacam seus 
becos, bazares cheios de artesanato e ruínas de 
fortalezas. Almoço no restaurante. A seguir, visita-
remos o Museu Etnográfico e a Igreja de Konstantin, 
entradas incluídas. À noite, possibilidade opcional-
mente participar de um jantar folclórico. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 8 (sábado) PLOVDIV-MONASTÉRIO DE RILA- 
SOFIA
Buffet de café da manhã. Na primeira hora, iremos 
para Mosteiro de Rila impressionante (entrada in-
cluída), Património da Unesco. O Mosteiro de Rila é 
fundada na primeira metade do século X. Sua histó-
ria é diretamente relacionada com o primeiro eremita 
búlgaro San Juan de Rila, que se estabeleceu na área 
e se dedicou ao jejum e oração. Através dos séculos, 
o mosteiro era um centro espiritual, educacional e 
cultural da Bulgária. Durante o Renascimento (XVIII 
- XIX) o mosteiro abriu cerca de 50 conventos no 
nos maiores assentamentos da Bulgária, nos quais 
alguns dos monges trabalhavam com os sacerdotes 
mais estudiosos de Rila, eles abriram escolas e trou-
xeram peregrinos para o mosteiro. Almoço no res-
taurante. Saída em direção a Sófia, e possibilidade 
de visitar opcionalmente, o Museu Nacional. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 9 (domingo) SOFÍA
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para o aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

JÓIAS DA BULGÁRIA
Sofía, Veliko Tarnovo, Kazanlak, Nessebar, Rila y Plovdiv

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local: Sofia, Nessebar e Plovdiv.

• Visitas à Arbanasi, Veliko Tarnovo, Etara.

• Visitas à igreja de Shipka e ao túmulo trácio em Kazanlak.

• Colina de Tzarevetz.

• Mosteiro Troyan.

• Mosteiro de Rila com guia local.

Incluído no passeio

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: Mosteiro de Troyan, 
a cidade de Arbanasi e Veliko Tarnovo, a antiga 
capital do país. Etara com o seu museu ao ar 
livre, a igreja de Shipka e o túmulo trácio em 
Kazanlak.

• Excursões de meio dia: Nessebar com guia 
local, Plovdiv com guia local, Mosteiro de Rila 
com guia local. 
Sofia com guia local. Colina de Tzarevetz.

• Entradas incluídas:  
Igreja e museu do mosteiro de Troyan, 
Igreja da Natividade em Arbanassy 
Cidade murada de Veliko 
Igreja Ortodoxa em Shipka 
Museu Etnográfico de Etara 
Igreja de Sveti Stefan 
Réplica do Túmulo Trácio de Kazanlak 
Museu da Rosa de Kazanlak 
Museu Arqueológico de Nessebar 
Museu Etnográfico de Plovdiv 
Konstantin e Elena Church em Plovdid 
Mosteiro de Rila.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.

• Seguro de viagem.

Notas de interesse
• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 

ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

Hotéis previstos ou similares 

Sofía Ramada  4****Sup Centro

Veliko Boliarsky 4**** Centro
Tarnovo Grand Yantra 4**** Centro

Nessebar The Mill 3*** Sup Ciudade

Plovdiv Grand Plovdiv 4**** Sup Ciudade

Monasterio de Rila (Rila)

PlovdivSofía
Kazanlak

Nessebar

Veliko Tarnovo

Rila

Datas de saída

Junho 8 15 29

Julho 6 13 20

Agosto 3 10 16 17 24 31

Setembro 14

9  dias  ... a partir de  825 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 825

Suplemento apart. Individual  .................. 330

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



52 PANAVISIÓN

DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (sábado) PARIS
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação. A 
seguir, oferecemos-lhe a possibilidade de fazer a ex-
cursão opcional para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (domingo) PARIS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade (com guia local), onde veremos: a Ca-
tedral de Notre-Dame; o Quartier Latin; a Sorbonne; 
o Panteão de homens ilustres; os Inválidos onde o 
mausoléu de Napoleão está localizado; o Palácio e os 
jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris 
e França; a Praça da Concordia; a praça Etoile com o 
Arco do Triunfo, a Place Vendôme, a Opera Garnier, etc. 
Também visitaremos o Museu do Perfume, onde é feita 
uma breve revisão fascinante dos 3.000 anos de his-
tória do perfume, do antigo Egito até os dias de hoje e 
revela seus segredos de manufatura, das flores ao jarro. 
Almoço no restaurante. Tarde livre, em que vamos ofe-
recer-lhe uma interessante visita opcional ao majestoso 
Palácio e Jardins de Versalhes. Jantar e hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) PARIS - LUXEMBURGO
Café da manhã. Manhã livre ou possibilidade opcional 
de realizar um passeio de barco relaxante e inesque-
cível no Sena. Almoço no restaurante e saída para o 
Grande Ducado do Luxemburgo. Chegada à sua capi-
tal, Luxemburgo, tour de orientação por esta cidade 
elegante, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco em 1994, destaca o seu Palácio Ducal, a Ca-
tedral de Notre-Dame e suas praças: Armas, Teatro 
ou Praça de Guillermo II, etc. Jantar e hospedagem.

DIA 5 (terça-feira) LUXEMBURGO - Cruzeiro Reno 
- AMSTERDÃ
Café da manhã. Partida para a Alemanha até o porto 
de Boppard, onde vamos embarcar em um belo cru-
zeiro, que nos guiará pela parte mais bonita do Reno. 
Almoço a bordo. Desembarque e continuação da via-
gem para a área de Amsterdã. Jantar no restaurante 
e hospedagem.

DIA 6 (quarta-feira) AMSTERDÃ: Excursão de dia 
completo com almoço: Amsterdã e os povos  
de Marken e Volendam, área dos Moinhos e queijo  
de fazenda.
Café da manhã. Em seguida, faremos a visita panorâ-
mica da cidade, com guia local. Certamente, os canais 
e a cidade antiga se destacam, uma das mais exten-
sas e melhor preservada da Europa. Para finalizar 
vamos nos aproximar de uma fábrica de diamantes, 
para admirar como o artesanato e a tradição foram 
aperfeiçoados a arte de polir diamantes ao longo de 
mais de 400 anos. Depois, vamos fazer a excursão 
para Marken e Volendam, duas vilas de pescadores, 
que têm casas perfeitamente preservadas, trajes 
típicos, lojas e cenas pitorescas. Almoço em restau-
rante. Da mesma forma, abordaremos a Região de 
los Molinos, Zaanse Schans, onde vamos encontrar 
vários moinhos de vento em operação e onde você 
terá tempo para se fotografar com um deles, na volta, 
também vamos visitar uma fazenda típica onde você 
vai saborear os saborosos queijos holandeses. Re-
torno à Amsterdã. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) AMSTERDÃ - HAIA –  
AMBERES - BRUXELAS
Café da manhã. Pela manhã, saímos para a vizinha 
cidade de Haia, típica cidade holandesa, onde vere-
mos a famosa Corte Internacional. Posteriormente, 
partida para Antuérpia e visita à cidade, onde vamos 
ver: a Praça da Câmara Municipal e a Catedral, cen-
tro neurológico da cidade, onde está a estátua de 
Rubens, a ruas Meir, a mais movimentado por suas 
lojas e cafeterias, Castelo de Steen, etc. Almoço no 
restaurante. Continuação da viagem a Bruxelas, 
sede de um grande número de organizações inter-
nacionais. Chegada e visita com guia local, destaca, 
sem dúvida, sua Grand Place, mas também outros 
símbolos da cidade como o famoso Manneken Pis, 
ou o Atomium. Caminharemos pela Grand Place e 
seus arredores, o coração de Bruxelas e considerado 
um dos mais belos do mundo. Jantar no restaurante 
e hospedagem.

DIA 8 (sexta-feira) BRUXELAS  
(excursão de dia inteiro para Ghent e Bruges)
Café da manhã. Partida para Ghent, onde nasceu Car-
los I em 1500. Chegada e visita da cidade, destacamos: 
a Prefeitura, a catedral gótica de San Bavon, onde se 
encontra o famoso retábulo: A Adoração do Cordeiro 
Mystic, de Hubert e Jan Van Eyck. Continuação para 
Bruges, uma das cidades mais pitorescas de Europa, 
um museu romântico ao ar livre feito de igrejas, casas, 
canais famosos que lembram seu passado como um 
porto. Chegada Almoço em restaurante e visita desta 
bela cidade. Retorno à noite para Bruxelas. Jantar e 
hospedagem.

DIA 9 (sábado) BRUXELAS
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, será a 
transferência para o aeroporto. Fim da viagem e nos-
sos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
Paris, Luxemburgo, Amsterdã, Antuérpia, Ghent, Bruges e Bruxelas

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Paris, Amsterdã e Bruxelas.

• Visitas a Luxemburgo, Haia, Antuérpia, Ghent e Bruges.

• Excursão para as aldeias de pescadores de Marken e Volendam, área da fazenda Mills e queijo.

• Cruzeiro no Reno.

• Museu do Perfume.

• Oficina de diamante em Amsterdã

Hotéis previstos ou similares 

Paris Forest Hill Meudon 4**** Ciudade

LuxemburgoIbis Esch Belval 3*** Ciudad

Área Van Der Valk Breukelen 4**** Breukelen

Ámsterdã Mijdrecht Marickeland 4**** Mijdrecht

Bruxelas Ibis Waterloo 3*** Periferia

Ibis Brussels Airport 3*** Periferia

Amsterdã

La Haia

Luxemburgo

París

Bruxelas

Antuérpia
Bruges

Ghent

Fechas de salida

Maio 17 24 31

Junho 7 14 21

Julho 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Setembro 6 13 20

*Datas em negrito opera invertido.

Grand Place (Bruselas)

9  dias  ... a partir de  1.190 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.190

Suplemento apart. Individual  .................. 345

Desconto média pensão  ........................... -155

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares. 

• Excursões de dia inteiro: Panorâmica de Ames-
terdã com guia local e excursão para as aldeias 
de pescadores de Marken e Volendam, área dos 
moinhos e fazenda de queijos. Excursão a Ghent 
e Bruges.

• Outras visitas e excursões: Panorâmicas com 
guia local de Paris e Bruxelas. 
Visitas a Luxemburgo, Haia e Antuérpia.

• Entradas incluídas: Museu do Perfume. Cruzeiro 
pelo Reno. Oficina de Diamantes em Amsterdã.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a 
viagem

• Seguro de viagem.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, salsichas, croissants e pão.

• A ordem das visitas pode variar.

• Datas em negrito itinerário invertido: começa em Bru-
xelas e termina em Paris.

i

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



53 PANAVISIÓN

DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Paris. Noite a 
bordo.

DIA 2 (sábado) PARIS
Chegada, traslado ao hotel. Jantar no restaurante 
e hospedagem.

DIA 3 (domingo) PARIS - ROUEN - HONFLEUR-
CAEN. (Excursão de dia inteiro visitando Rouen, 
Honfleur e Caen)
Buffet de café da manhã. Viagem à Rouen e visita 
a cidade histórica. Vamos descobrir a Catedral, 
o Grande Relógio, o Palácio da Justiça, o “Aître” e 
a igreja Saint-Maclou, a abadia de Saint-Ouen e a 
Praça do Velho Mercado. Depois partimos para Hon-
fleur. Nela, destacamos seu centro histórico, e como 
parte dele, o Igreja de Sta. Catherine, no bairro ma-
rinheiro. Almoço no restaurante. Continuamos até 
Caen. Visita panorâmica em que vamos admirar 
o castelo Ducal e a Abadia dos Homens, sede do 
Conselho da Cidade. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) CAEN - PRAIAS DESEM-
BARCO – MONT ST MICHEL - ST. MALO - RENNES 
(Excursão dia inteiro visitando as Praias do  
Desembarque, Mont St. Michel e St. Malo).
Buffet de café da manhã. Excursão para a área das 
Praias do Desembarque. Partida para o Mont St Mi-
chel, um dos lugares mais notáveis da França. Loca-
lizado em uma pequena ilha rochosa e cercada por 
muralhas e baluartes, esta antiga abadia, parece um 
castelo fortificado. Almoço no restaurante. Continua-
mos para St Malo, uma antiga ilha, atualmente ligada 
ao continente, suas paredes antigas ainda a cercam e 
conserva aspecto de uma cidade costeira fortificada 
da Idade média. Partida para a área de Rennes, tras-
lado ao hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (terça-feira) RENNES-DINAN-QUIMPER
Buffet de café da manhã. Partida para visitar a ci-
dade de Dinan. Visita à cidade e seus quase três 
quilômetros de paredes, e seus edifícios que dão 
seu caráter medieval único. Almoço no restaurante 
e continuamos a Quimper, jóia do Bretanha, capital 
do francês Finistère; nós destacamos sua catedral 
e seu centro urbano, composto de ruas edifícios 
estreitos, medievais e charmosos. Pequenos qua-
drados, como a Place de Berre, etc. Visita à cidade. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (quarta-feira) QUIMPER - VANNES - NANTES
Buffet de café da manhã e passeio para Vannes, lo-
calizado em o golfo de Morbihan. Visita da cidade 
em que destacamos: a Catedral de St. Pierre e sua 
arquitetura, bem como os restos das muralhas da 
cidade. Almoço no restaurante e continuamos para 
Nantes, capital histórica dos duques da Bretanha, 
uma vez ali, visitamos a cidade. Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) NANTES - ANGERS - PARIS
Buffet de café da manhã. Partida para Angers. 
Capital do departamento de Maine-et-Loire, na 
província de Anjou na França. Nesta bela cidade, 
existem diversos Edifícios medievais, incluindo um 
vasto castelo do século XIII, construído por Luis 
IX, que atualmente abriga um importante museu 
de tapeçarias. Continuação da viagem a Paris. Al-
moço no restaurante e visita panorâmica da bela 
e romântica cidade (com guia local), onde vamos 
ver: a Catedral de Notre Dame o Bairro Latino; a 
Sorbonne; o Panteão dos homens ilustres onde se 
encontra o mausoléu de Napoleão; o Palácio e Jard-
ins do Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e 
da França; a praça da Concordia; Etoile Square com 
o Arco do Triunfo, Place Vendôme, a Ópera Garnier, 
etc. Vamos visitar também o Museu do Perfume, 
onde se faz uma revisão fascinante da história de 
3.000 anos de perfume, desde o antigo Egito até os 
dias atuais e em que seus segredos de fabricação 
são revelados. Jantar no restaurante. Em seguida, 
oferecemos a você possibilidade de fazer a excur-
são opcional a Paris iluminado. Hospedagem. 

DIA 8 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre em que lhe 
damos a possibilidade de fazer uma série de visi-
tas opcionais, todas muito atraentes: passeio de 
barco pelo Sena e subir para a Torre Eiffel. Almoço 
no restaurante. Tarde livre com a possibilidade de 
fazer uma excursão opcional ao Palácio e Jardins 
de Versalhes. Jantar no restaurante. Hospedagem.

DIA 9 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado para o aeroporto de Roma. Fim da viagem e 
nossos serviços.

PARIS, BRETANHA 
E NORMÂNDIA
Paris, Rouen, Caen, Monte St. Michel, Rennes, Dinan, Quimper, Nantes e Angers

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Nantes e Paris.

• Excursão para Ruen, Honfleur e Caen.

• Praias do desembarque, Mont St. Michel e St Malo.

• Visitas de Dinan e Quimper, Vannes, Nantes e Angers.

• Museu do Perfume.

Datas de saída

Maio 3 17 31

Junho 14 28

Julho 12

Agosto 2 16 30

Setembro 13

Outubro 4

Nantes

Quimper París
Caen

Rennes

Angers

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a 
primeira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (inclui água).

• Excursões de dia inteiro:  
Visita Ruen, Honfleur e Caen. Praias do desem-
barque, Mont St. Michel e St Malo.

• Excursões de meio dia:  
Panorâmicas com guia local Nantes e Paris. 
Visita de Dinan e Quimper, Vista Vannes, Nantes 
e Angers. Visita ao museu do perfume.

• Ônibus de luxo para toda a viagem com wi-fi, 
portagens e permissões de entrada as cidades.

• Serviço de áudio individual durante toda a 
viagem.

• Seguro de viagem.

Mont St. Michel (Francia)

Hotéis previstos o similares 

París Forest Hill Meudon 3*** Ciudade

Ibis Nanterre La Defense 3*** Ciudade

Caen Ibis Caen 3**** Herouville

Rennes Brit Villeneuve 3*** St. Gregoire

Quimper Apph. Quimper Bretagne 3*** Ciudad

Nantes Ibis Centre Gare Sud 3*** Centro

9  dias  ... a partir de  1.150 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.150

Suplemento apart. Individual ................... 350

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse
• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 

ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



54 PANAVISIÓN

DIA 1 (terça-feira) BRASIL - OSLO (1)
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarque em um avião para Oslo. Noite a bordo.

DIA 2 (quarta-feira) OSLO - HAMAR
Chegada ao aeroporto de Oslo e traslado ao hotel em 
Hamar Jantar no hotel. Hospedagem.

DIA 3 (quinta-feira) HAMAR - FLAM - A. HEMSEDAL
Café da manhã escandinavo. Partida para o mais 
belo interior da Noruega. Vamos contornar em toda 
a sua extensão o maior lago do país, o Lago Mjosa. 
Continuaremos através do vale Oppland, para Bor-
gund, para fazer uma visita externa à “Stavkirke”, 
uma das maiores igrejas de madeira da Noruega. 
Mais tarde, chegaremos à área de Flam. Almoço no 
restaurante. Vamos visitar a região de Flam e Gud-
vangen em que teremos a oportunidade de, opcio-
nalmente, fazer a excursão do famoso Trem de Flam, 
uma obra-prima da engenharia. Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 4 (sexta-feira) HEMSEDAL-MUSEU GLACIER- 
GLACIER DE BOYA - SOGNEFJORD -  
A. HEMSEDAL (excursão de dia inteiro)
Café da manhã escandinavo. Hoje nós temos um 
lindo dia à frente. De manhã, incluímos uma visita 
para a geleira de Boya (um dos braços da geleira de 
Jostedal), a maior geleira do continente europeu, 
depois visitaremos o Glacier Museum (entrada in-
cluído) onde seremos espectadores de uma expo-
sição através do tempo da evolução das geleiras e 
a criação dos fiordes noruegueses. Almoço no res-
taurante. Na parte da tarde, vamos fazer um cruzeiro 
através do espectacular fiorde de sonhos, o Sogne-
fjord, (entrada incluída) o mais profundo e mais bo-
nito do país. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (sábado) A. HEMSEDAL - BERGEN
Café da manhã escandinavo. Na primeira hora, 
vamos sair em direção à segunda maior cidade da 
Noruega, Bergen, conhecida como a “Capital dos 
Fiordes”, onde faremos a visita panorâmica da ci-
dade, no que destacam as casas hanseáticas, o 
bairro Nordnes e o Castelo de Haakon. Almoço no 
restaurante. Pela tarde, terão a possibilidade de 
subir opcionalmente no funicular para o Monte Flo-
yfjellet, onde podemos ter uma vista impressionante 
da cidade e seu fiorde. Jantar no hotel e hospeda-
gem.

DIA 6 (domingo) BERGEN - STAVANGER
Café da manhã escandinavo. Pela manhã, depois de 
atravessar o fiorde de Bokna e os túneis subaquáti-
cos de Rennfast, chegaremos em Stavanger, onde 
faremos uma visita panorâmica com o nosso guia, 
conheceremos o antigo bairro Gamle Stavanger, com 
173 casas de madeira dos ss. XVIII - XIX. Destacam a 
catedral e a torre de Valberg. Almoço no restaurante. 
De tarde, você pode fazer um cruzeiro opcional pelo 
Lyse Fjord, com paredes rochosas que caem quase 
verticalmente mais de mil metros sobre a água. Jan-
tar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (segunda-feira) STAVANGER - KRISTIAN-
SAND - A. OSLO
Café da manhã escandinavo. Hoje teremos uma 
rota até Oslo através de paisagens impressionan-
tes e diferentes e vales noruegueses. No caminho, 
faremos uma parada Kristiansand, onde faremos 
uma panorâmica da cidade, capital da província de 
Vest-Agder, que se estende ao longo da costa entre 
colinas suaves, braços de mar e ilhas sem fim que 
protegem o litoral. Almoço no restaurante. No final 
da tarde, chegaremos a nosso hotel. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 8 (terça-feira) ÁREA DE OSLO
Café da manhã escandinavo. Na primeira hora, fa-
remos a visita panorâmica com guia local da cidade, 
em que destaca o Parque Vigeland, o Palácio Real, a 
Universidade, o Parlamento e a Fortaleza Akersus. 
Almoço no restaurante. Tarde livre para passear 
através da capital norueguesa, ou faça uma visita 
opcional aos museus de Oslo. Jantar no hotel e hos-
pedagem.

DIA 9 (quarta-feira) ÁREA DE OSLO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim da via-
gem e de nossos serviços.

MARAVILHAS DA NORUEGA
Hamar, Flam, Hemsedal, Bergen, Stavanger, Kristiansand e Oslo

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de Oslo, Stavanger, Kristiansand e Bergen.

• Cruzeiro pelo fiorde dos Sonhos.

• Glaciar Boya e Museu Glacier.

• Fiorde de Bokna e túneis subaquáticos de Rennfast

Datas de saída

Junho 16 23

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9

Hotéis previstos o similares

Hamar Scandic Ringsaker 4**** Furnes

Scandic Hamar 4**** Ciudade

Área Skogstad 3*** Hemsedal

Fiordos Laerdal 3*** Laerdal

Bergen Scandic Flesland 4**** Flesland

Scandic Kokstad 4**** Flesland

Stavanger Scandic Forus  4**** Periferia

Área Oslo Sc. Ambassadeur 4**** Drammen

Sc. Holmenkollen 4**** Ciudade

Kristiansand

Hamar
OsloBergen

Flam

Stavanger

Laerdal

Notas de interesse

• (1) Apenas para voos que cheguem a Oslo antes do 

12:00 h.

• Café da manhã escandinavo é composto por café, 
chás de ervas, sucos, salsichas, doces e pães. Dado 
que diariamente está incluído o café da manhã 
escandinavo, (muito abundante e variado de acordo 
com o costume). No almoço será de prato principal e 
sobremesa.

i

Fiorde (Noruega)

9  dias  ... a partir de  1.425 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.425

Suplemento apart. Individual  .................. 530

Desconto média pensão ............................ -155

Incluído no passeio

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado ou 
similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 jan-
tares.

• Excursões de dia inteiro:  
Glacier Museum, Boya Glacier, cruzeiro pelo 
fiorde dos Sonhos, Sognefjord.

• Outras visitas e excursões:  
Panorâmicas com guia local de Oslo. Visão geral 
de Stavanger. Região de Flam e Gudvangen. 
Panorâmica de Bergen. Visite Kristiansand. 
Fiorde de Bokna e túneis subaquáticos de Ren-
nfast.

• Entradas incluídas: 
Cruzeiro fiorde Sognefjord. Museu Glacier.

• Ônibus para toda a viagem, incluindo todos os 
tipos de estacionamento, pedágios e autori-
zações.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



55 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - HELSINKI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Helsinki. Noite a bordo.

DIA 2. HELSINKI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 3. HELSÍNQUIA - TALLIN
Buffet de café da manhã. Na primeira hora, fare-
mos a visita panorâmica da cidade com guia local 
conhecida como “O Capital Nórdico Branco”. Nesse 
passeio vamos descobrir o antigo mercado, a Plaza 
del Senado, onde vamos contemplar sua catedral 
neoclássica luterana do ano 1852, o Estádio Olím-
pico, o parque Sibelius, dedicado ao compositor fin-
landês Jean Sibelius, a igreja Temppeliaukio (entrada 
incluída), obra prima pregada na rocha, etc. Almoço 
no restaurante. Na parte da tarde, vamos fazer um 
cruzeiro no mar Báltico por 2 horas para chegar a 
Tallinn, a chamada “Praga do Báltico”. Desembarque 
e traslado ao hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4. TALLIN
Buffet de café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica na cidade com guia local, cujas ruas nos levam 
a tempos medievais. Andaremos pela cidade antiga, 
onde se destacam a Câmara Municipal, a Igreja de San 
Olaf, a Igreja do Espírito Santo e a Farmácia Municipal, 
sendo uma das mais antigas da Europa. Continuare-
mos visitando a Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky 
(entrada incluída) e Parlamento. Almoço em restau-
rante. Pela tarde, terão a possibilidade de realizar uma 
excursão opcional ao Palácio Kadriorg e ao Bairro Pi-
rita, os bairros mais prestigiados da cidade que abri-
gam o palácio barroco ou as ruínas do mosteiro Santa 
Brigitta. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5. TALLÍN - PÄRNU - TURAIDA - SIGULDA – 
RIGA (Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Primeira coisa, partida para 
a cidade área costeira de Pärnu, uma das cidades 
mais bonitas desta república e considerada a capital 

de verão, onde vamos dar um passeio com o nosso 
guia. Almoço no restaurante. Continuaremos a nossa 
viagem em direção a Turaida, onde visitaremos o im-
ponente castelo (entrada incluída), a igreja de madeira 
e o cemitério Livon, onde está o túmulo lendário do 
“Rosa de Turaida “, também visitaremos as cavernas 
de Gutmanis (entrada incluída), relacionada com a le-
genda do livones. Partida para Sigulda e visita ao par-
que nacional da Gauja (entrada incluída), onde você 
pode admirar paisagens naturais no seu vale. Vamos 
continuar nossa rota para Riga, uma cidade localizada 
nas margens do Mar Báltico e famosa por seus mais 
de 800 edifícios estilo Art Nouveau. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 6. RIGA - JURMALA - RIGA  
(viagem de um dia completo)
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica pela 
cidade com guia local de Riga. Vamos fazer um pas-
seio a pé ao centro histórico declarado Patrimônio 
da Humanidade onde podemos apreciar a Câmara 
Municipal de Riga, a Igreja de São Pedro (entrada in-
cluída, sem subida para a torre), o Portão Sueco, o Mo-
numento a Liberdade, o Mercado Central, onde você 
pode conhecer a sociedade letã. Almoço no restau-
rante. A seguir, visita da cidade costeira de Jurmala, 
zona de veraneio e cidade do Báltico-Báltico famoso 
por suas moradias modernistas. Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 7. RIGA - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS
Buffet de café da manhã. Após finalizar, partida para 
o Rundale Palace, onde você poderá fazer uma visita 
opcional. Construído entre 1736 e 1740 pelo mesmo 
arquiteto que construiu o Museu Hermitage de San 
Petersburgo, o palácio era uma famosa residência 
de verão de Ernst Johann Biron, duque de Curlân-
dia. Almoço no restaurante. Cruzaremos a fronteira 
com Letónia e no caminho faremos uma parada para 
visitar a misteriosa Colina das Cruzes, centro de pere-
grinação cristã, cuja história remonta ao ano de 1831. 
Continuação e chegada a Vilnius, capital da Letónia, 
cuja centro histórico é um dos mais bem preservados
Europa. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8. VILNIUS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade com guia local, declarado Patrimônio 
da Humanidade. Durante nossa visita, contemplare-
mos Torre de Guediminas, Igreja Católica de San Juan 
(entrada incluída), a Catedral (entrada incluída), a 
Igreja de San Pedro e San Pablo (entrada incluída), a 
magnífica cidade antiga, o bairro judeu, etc. Almoço 
no restaurante. À tarde, possibilidade de fazer uma 
excursão opcional a Trakai, conhecida como “cidade 
sobre a água “, uma fortaleza completamente cercada 
por Lago Galve e fundada no século XIV. Retorno ao 
hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9. VILNIUS
Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

FINLÂNDIA E
REPÚBLICOS BÁLTICOS
Helsinki, Tallin, Pärnu, Turaida, Sigulda, Riga e Vilnius

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com um guia local de Helsinki, Tallinn, Riga e Vilnius.

• Visitas a Pärnu, Turaida, Sigulda e Jurmala.

• Cruzeiro pelo Mar Báltico.

• Excursão ao Monte das Cruzes.

Hotéis previstos ou similares 

Helsinki Sokos Tapiola Garden  4**** Espoo

Tallin Tallink Pirita  4**** Ciudade

Susi Hotel 3*** Ciudade

Riga Tomo Hotel Riga 3*** Ciudade

Ibis Styles Riga 3*** Ciudade

Vilnius Urbihop Hotel Vilnius 3*** Ciudade

Karolina 3*** Ciudade

Catedral Alexander Nevsky (Tallin)

Datas de saída

Junho 3 12 18 24

Julho 8 16 22 30

Agosto 6 13 20 27

Setembro 3

Tallin

Vilnius

Riga

Helsinki

9  dias  ... a partir de  1.065 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.065

Suplemento apart. Individual ................... 420

Desconto média pensão  ........................... -155

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado ou 
similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Parnü e Turaida e Sigulda com ingres-
sos incluído 
Visita panorâmica com guia local de Riga e visita 
à cidade costeira de Jurmala.

• Outras visitas e excursões:  
Panorâmicas com guia local de Helsinki, Tallinn 
e Vilnius. 
Cruzeiro pelo mar Báltico. Colina das Cruzes.

• Entradas incluídas: Igreja de Temppeliaukio 
(Igreja na rocha de Helsinki). Igreja de São 
Pedro (sem subir à torre). Catedral ortodoxo de 
Alexander Nevsky em Tallinn. Castelo de Turaida 
e Sigulda. Cavernas Gutmanis. Igreja Católica de 
San Juan. Catedral de vilnius. Igreja de San Pedro 
e San Pablo.

• Ônibus para todo a viagem, incluindo todos os 
tipos de estacionamento, pedágios e autori-
zações das cidades.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, salsichas, doces e pães.

• Buffet de café da manhã está incluído diariamente, 
(muito abundante e variada de acordo com o cos-
tume), O almoço será servido com prato principal e 
sobremesa.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



56 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - MOSCOU
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Moscou. Noite a bordo.

DIA 2. MOSCOU
Chegada e traslado ao hotel. Jantar no restaurante. 
Hospedagem.

DIA 3 (segunda-feira) MOSCOU
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita pa-
norâmica de Moscou. Começaremos a panorâmica 
da cidade partindo da Praça Vermelha, onde estão 
o Museu de História (S. XIX), a Catedral da Interces-
são, mais conhecido como Templo de San Basilio. 
Almoço no restaurante. Na parte da tarde, vamos 
visitar o recinto amuralhado do Kremlin. O Kremlin, 
antiga residência dos czares russos e sede atual do 
Presidência. Durante a visita, podemos desfrutar da 
mágica Praça das Catedrais: a Catedral da Assunção, 
a mais importante da Rússia, a Catedral de a Anun-
ciação e a de São Miguel Arcanjo. Vamos ver o pan-
teão dos príncipes moscovitas e czares russos, bem 
como outros monumentos históricos e arquitetôni-
cos. Traslados para o hotel e jantar. Hospedagem.

DIA 4. MOSCOU
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita ao 
Metro de Moscou, mais conhecida como “palácios 
subterrâneos”. Na construção do mesmo foram 
utilizadas mais de 20 variedades de mármore e foi 
decorado com mosaicos, afrescos e estátuas dos 
melhores artistas do país. Almoço. Na parte da 
tarde, visita ao Museu da Segunda Guerra Mundial, 
um dos maiores museus da Rússia, é um memorial 
comemorativo dos sacrifícios dos povos da União 
Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Está 

localizado no Monte Poklonnaya, um dos mais altos 
em Moscou. Jantar no hotel. Hospedagem.

DIA 5. MOSCOU
Buffet de café da manhã. Se desejar, você pode 
opcionalmente visitar o conhecido conjunto monu-
mental de Serguiev Posad, Património Mundial da 
UNESCO. Localizado a 70 km de Moscou. A Igreja 
da Assunção e o Mosteiro da Trinidad e San Sergio. 
Almoço. Tarde livre para passear pela cidade. Jantar 
e hospedagem.

DIA 6. MOSCOU - SÃO PETERSBURGO
Buffet de café da manhã. Em seguida, traslado para 
a estação para pegar o trem de Moscou para São 
Petersburgo. Chegada e traslado ao hotel. Almoço. 
Pela tarde, visita panorâmica. Cruzaremos a avenida 
Nevsky, rua principal da cidade na qual se destacam 
os edifícios da Torre da Duma Urbana e da Casa da 
Livro. Vamos passar pela Plaza el Art e Jardim de 
Verão. Admiraremos os Templos de São Isaac e El 
Salvador. Vamos contemplar a Catedral de Nossa 
Senhora de Kazan, uma das obras-primas da arqui-
tetura russa do século XIX construída de acordo com 
o modelo da Basílica de Roma por ordem do impera-
dor Paulo I no 1800. Jantar e hospedagem.

DIA 7. SÃO PETERSBURGO  
(excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita do 
Museu Hermitage, uma das galerias mais renoma-
das a nível mundial. Tem mais de 3 milhões de peças 
e está localizado na antiga residência dos czares 
russos. Suas coleções estão localizadas no Palácio 
de Inverno e nos edifícios do Velho, Novo e Pequeno 
Hermitage. Almoço. Mais tarde, vamos visitar a For-
taleza de São Pedro e San Pablo, localizada em a ilha 
de Zayaki. Salienta sua impressionante catedral do 
estilo barroco inicial, cujo campanário foi durante 
muito tempo o edifício mais alto da cidade com 122,5 
metros. Jantar no hotel. Visita noturna de São Pe-
tersburgo. Hospedagem.

DIA 8. SÃO PETERSBURGO
Buffet de café da manhã. Em seguida, temos uma 
visita para a Igreja do Salvador sobre o Sangue de-
rramado, a mais turística da cidade. Um magnífico 
exemplo da arquitetura de estilo russo chama a 
atenção do visitante por causa da cor de suas cú-
pulas e sua decoração. Almoço. À tarde, podemos 
visitar opcionalmente Petrodverets (ant Peterhof). 
A visita para o Palácio dará uma visão do luxo dos 
czares da época. Ele está localizado a 30 km de São 
Petersburgo e é Património Mundial pela UNESCO. 
Centro do conjunto constitui o Grande Palácio, que é 
construído no terraço marítimo e é de estilo Barroco. 
Se destacam seus parques e fontes. Jantar no hotel. 
Hospedagem.

DIA 9. SÃO PETERSBURGO
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, transfira 
para aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

RÚSSIA IMPERIAL
Moscou e São Petersburgo

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de Moscou e São Petersburgo.

• Gabinete com paredes do Kremlin.

• Visitas ao metrô de Moscou. Museu da Segunda Guerra Mundial.

• Museu Hermitage.

• Fortaleza de San Pedro e San Pablo. Igreja de San Salvador.

• Visita noturna de São Petersburgo.

Hotéis previstos ou similares 

Moscou Izmailovo Delta  4**** Ciudad

Korston  4**** Ciudad

São Movska  4**** Ciudad

Petersburgo Holiday Inn Sokolniky 4**** Ciudad

Dostoevsky 4**** Ciudad

Datas início São  Petersburgo

Maio 13 19 27

Junho 3 8 16 22 30

Julho 6 14 20 27 28

Agosto 2 10 12 17 24 25 30

Setembro 8 14

Catedral de San Basilio (Moscú)

Datas início Moscou 

Maio 12 20 26 31

Junho 9 15 24 28

Julho 7 13 21

Agosto 4 18

Setembro 1 7 15

San Petersburgo

Moscú

9  dias  ... a partir de  1.260 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.260

Suplemento apart. Individual ................... 470

Spto. noites brancas 16/5 a 1/7 .............. 85

Desconto média pensão  ........................... -155

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado ou 

similar, com banheira ou chuveiro.
• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 jan-

tares.
• Excursões e visitas panorâmicas: 

Passeios panorâmicos de Moscou e  
São Petersburgo. Recinto murado do Kremlin. 
Metro de Moscou. Museu da Segunda Guerra 
Mundial. Museu Hermitage. Fortaleza de San 
Pedro e San Pablo. Igreja de San Salvador.  
Visita noturna de São Petersburgo.

• Entradas incluídas: 
Museu da Segunda Guerra Mundial. Kremlin, 
Museu Hermitage. Fortaleza de San Pedro e San 
Pablo.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, portagens e 
autorizações das cidades.

• Trem diurno de Moscou para São Petersburgo
• Fones de ouvido durante todo o itinerário.
• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás 
de ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, 
croissants e pão.

• Datas de início São Petersburgo opera investido.
• Visto: você deverá consultar os requisitos e condições 

correspondente no seu país de origem.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



57 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - ASSUAN
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Assuan. Noite a bordo.

DIA 2. ASSUAN
Chegada, assistência no aeroporto e traslado para a 
navio. Jantar e alojamento a bordo.

DIA 3. ASSUAN / Cruzeiro no Nilo
Pensão completa a bordo. (De madrugada, possibi-
lidade de fazer a excursão opcional para Abu Simbel 
de ônibus, onde vamos visitar o Templo Maior de Abu 
Simbel). Hoje temos a visita incluída do Templo de Phi-
lae, a represa de Assuan e a pedreira de granito onde 
o Obelisco Inacabado está localizado. É um ótimo 
trabalho que merece uma visita. O templo de Philae, 
dedicado à deusa Ísis, deusa da fertilidade e a deusa 
mais venerada da história da antiguidade Egipto. O 
templo está localizado na ilha de Agilika e sem dúvida 
é um dos melhores templos preservados que existe 
À tarde, vamos desfrutar de um passeio incluído em 
felucca (típico veleiro egípcio). Noite a bordo.

DIA 4. ASSUAN - KOM OMBO - EDFU - ESNA) / 
Cruzeiro no Nilo
Pensão completa. Navegação em direção a Kom 
Ombo. Vamos visitar o seu templo dedicado aos deu-
ses Sobek, com a cabeça de um crocodilo, e Hórus, 
com cabeça de falcão. Continuação da viagem des-
frutando da bela paisagem do Nilo e chegada a Edfu 
com visita do seu templo dedicado ao deus Horus. É 
o templo mais conservado do Egito. Navegação para 
Esna. Noite a bordo.

DIA 5. ESNA - LUXOR - CAIRO / Cruzeiro no Nilo – 
  Viagem de avião

Café da manhã e almoço buffet a bordo. Hoje incluí-
mos visitas aos Templos de Karnak e Luxor, ambos 
unidos por uma avenida ladeada por esfinges no 
Banco Oriental do Nilo. Este complexo arquitetônico é 

o mais antigo centro religioso conhecido no mundo. O 
templo de Karnak é o maior do mundo que exibe mo-
numentos que datam do Império Médio (s.XXI a.C.) 
até o tempo dos romanos (s.VII d.C.). Em seguida, 
vamos visitar o Templo de Luxor construído por Ame-
nophis III e estendido por Ramsés II. (Possibilidade 
de excursão opcional a Necropolis de Tebas: Vale dos 
Reis; o templo funerário de Ramsés III conhecido por 
Madinat Habu e o Templo Funerário da Rainha Hats-
hepsut, conhecido por Deir el- Bahari e os Colossos 
de Memnon). No horário agendado, traslado para o 
aeroporto para embarcar em um voo de linha regu-
lar (não incluído) com destino Cairo. Traslado para o 
hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6. CAIRO
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita panorâmica das pirâmides de Gizeh, a mais 
antiga e curiosamente a único das “Sete Maravilhas 
“que ainda está preservada. Durante a nossa visita 
vamos admirar a beleza da Pirâmide de Quéops, a 
maior das três, além da mais famosa. Nós também 
apreciaremos a Pirâmide de Kefren, a segunda maior 
em tamanho, embora antigamente, era esta pirâmide, 
e não a de Quéops, a chamada La Grande pirâmide. 
Nós não podemos esquecer a pirâmide de Menkaure, 
a mais nova das três grandes pirâmides do conjunto 
arquitetônico. Isso também nos surpreenderá a enig-
mática Esfinge de Gizé, com cabeça humana, atri-
buído ao rei Kephren e ao corpo de um leão. Almoço 
em restaurante. Tarde livre. Jantar no hotel e acomo-
dação no hotel.

DIA 7. CAIRO
Regime em pensão completa. Dia livre nesta mis-
teriosa cidade para excursões opcionais ou compras 
etc. Sugerimos uma excursão opcional para a cidade 
do Cairo visitando: Museu de Arte Faraônica, único no 
mundo onde não se pode deixar de visitar as obras-
primas do Antigo Reino, tais como estátuas do es-
criba, o prefeito de Sakkara e a pintura dos gansos de 
Meidum, assim como a coleção do tesouro do famoso 
faraó Tutancâmon; a cidadela de Saladino, um lugar 
com um passado carregado de eventos históricos 
importantes para a evolução atual do Egito e da Mes-
quita de Alabastro, cuja cúpula domina toda a cidade 
e bairro Copto. Hospedagem. 

DIA 8. CAIRO
Dia livre em pensão completa. Visita opcional a 
Alexandria, a segunda cidade mais importante do 
Egito depois da cidade do Cairo, capital do país. Entre 
as principais atrações da cidade, se encontra a Biblio-
teca de Alexandria, que aspira a se tornar um centro 
de conhecimento mundial; Fortaleza de Quaitbay, 
construído em 1480 pelo sultão do mesmo nome, e 
algumas ruínas gregas e romanas espalhadas pela 
cidade. Retorno ao Cairo. Hospedagem.

DIA 9. CAIRO
Buffet de café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim 
da viagem e de nossos serviços.

EGITO ESSENCIAL
Assuan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor e Cairo

 pensão completa e visitas incluídas

• Em Assuan: Templo de Philae, Barragem de Assuan e obelisco inacabado.

•  Passeio Felucca (típico veleiro egípcio).

• Visita aos templos de Kom Ombo e Edfu.

• Templos de Karnak e Luxor.

• No Cairo: Pirâmides de Gizé e Esfinge.

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Guias locais de língua espanhola durante o 
passeio de barco e no Cairo.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Estadia: 4 noites de estadia no hotel e 3 noites 
de estadia em barco em quarto duplo.

• Refeições: 7 buffets de café da manhã, 6 al-
moços e 7 jantares (1 / 3lt de água incluído).

• Excursões de dia inteiro: 
Templo de Philae, Obelisco Inacabado e andar em 
Felucca Templo de Kom Ombo e Templo de Edfu.

• Outras visitas e excursões:  
Templo de Karnak e Templo de Luxor. Visão geral 
das pirâmides de Gizé e Esfinge de Gizeh.

• Entradas incluídas:  
Templo de Philae, Obelisco Inacabado, Grande 
Presa de Assuan, Templo de Kom Ombo Templo 
de Edfu, Templo de Luxor, Templo de Karnak 
Passeio Felucca.

• Ônibus (dependendo do número de passagei-
ros).

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Voo Luxor - Cairo.
• US $ 25 de visto para pagar no destino.
• Gorjetas para camareiros, maleteiros, guias e 

motorista

Notas de interesse

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• A viagem entre Luxor e Aswan não excede 250 km 
porque os navios a motor são usados como hotéis 
flutuantes que dividem seu tempo entre viagens e 
navegação. Devido a fatores além do nosso controle, 
como mudança de horários de voos, horários de 
navegação, Esna Lock, etc.

• As cabines de cruzeiros são pequenas para uma 
distribuição de triplo, por isso é aconselhável reservar 
um duplo e um indivíduo.

• Passaporte válido por 6 meses durante as datas da 
viagem

i

Hotéis previstos o similares

Barco M/S Princess Sarah   5*****

El Cairo Barceló Pirámides 4**** Gizeh

Pirámide de Keops (Gizeh)

Fechas de salida

Abril 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24

Novembro 3

El Cairo
Gizeh

Luxor
Esna

Assuan

9  dias  ... a partir de  595 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.150

Suplemento apart. Individual ................... 350

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



58 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - EMIRATOS ÁRABES
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Dubai. Noite a bordo.

DIA 2. DUBAI
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel em Dubai. Alojamento

DIA 3. DUBAI
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica de 
Dubai, vamos contemplar o emblemático hotel Burj 
El Arab, a mesquita de Jumeirah (pelo exterior), a 
mais importante em Dubai por sua arquitetura im-
pressionante. A seguir, visita ao Museu de Dubai (en-
trada incluída), para posteriormente, embarcar no 
tradicional barco aberto (bilhete incluso) para ir ao 
mercado da espécie, souk o mais antigo da cidade e 
o maior mercado comercial do mundo, onde mais de 
300 estão agrupadas joalherias especializadas em 
vender ouro a preços muito baixos atraente. Almoço 
no restaurante. Tarde livre. Excursão opcional ao Burj 
Khalifa, com subida ao 124º andar e luz e som show 
de fontes dançantes em Dubai Mall - Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 4. DUBAI - safári 4x4 no deserto
Buffet de café da manhã. Manhã livre. Possibilidade 
de participar em um tour de compras no Emirates 
Mall com nosso guia acompanhante. Almoço no 
restaurante. À tarde, iremos em direção ao deserto 
para realizar um safári em veículos 4x4 guiados por 
motoristas especialistas, onde eles vão desfrutar de 
uma experiência única viajando nas dunas de areia. 
Jantar no deserto, que inclui os pratos típicos da 
gastronomia Árabe, animado com show de dança 
do ventre (durante feriados islâmicos, eles não são 
permitidos). Volte para o hotel. Hospedagem.

DIA 5. DUBAI - AL AIN - DUBAI  
(excursão de um dia completo)
Buffet de café da manhã Excursão incluída para Al 
Ain, ligue cidade jardim, verdadeiro oásis no meio do 
deserto, onde conheceremos seu museu, o mercado 
de camelos (entrada incluída), a montanha Jebel 

Hafeet ea Jardins Hilio (entrada incluída). Almoço no 
restaurante. Retorno à Dubai, jantar no hotel e hos-
pedagem. Se desejar, participe de um jantar opcio-
nal no típico Dhow boat, enquanto este navega pela 
marinha.

DIA 6. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI  
(excursão de um dia completo)
Buffet de café da manhã Em seguida, iremos para 
Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, con-
siderada a Manhattan do Oriente Médio e o centro 
administrativo do país. Vamos visitar a Grande Mes-
quita de Sheikh Zayed (entrada incluída) (decorada 
com grande quantidade de pedras semipreciosas), 
terceira maior mesquita do mundo. Nós vamos ad-
mirar o Ferrari Park (entrada não incluída), na Yas 
Island. Almoço no restaurante. Continuaremos em 
direção ao Passeio Marítimo (corniche), de onde 
você pode admirar a ilha artificial de “Lulu” e um pa-
norama espetacular de Abu Dhabi. Retorno à Dubai. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. DUBAI - Emirados de Sharjah e Ajman  
(Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã Visita incluída ao Emirado 
de Sharjah, localizado a apenas 30 minutos do cen-
tro Dubai, o único emirado que tem costas tanto no 
golfo Pérsico como no Golfo de Omã. Vamos visitar o
Museu da Civilização Islâmica (entrada incluída), seu 
passeio conhecido como “la Corniche” e o Zocos de 
oro e Al Arsa. Almoço no restaurante. À tarde, conhe-
ceremos o menor emirado, Ajman, (250 quilômetros 
quadrados), que tem uma tradição marítima histó-
rica. Retorno para Dubai. Jantar no hotel e hospe-
dagem.

DIA 8. DUBAI
Dia livre em Dubai para percorrer esta incrível ci-
dade ou fazer algumas compras. Pensão completa 
incluído.

DIA 9. EMIRADOS ÁRABES
De madrugada, traslado ao aeroporto. Fim da viagem 
e dos nossos serviços.

DUBAI E EMIRADOS ÁRABES
Dubai, Al Ain, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panoramas de Dubai, Al Ain, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman.

• Safári 4x4 no deserto.

• Visitas ao mercado de camelos.

• Tour de compras no Emirates Mall.

• Museu de Dubai.

• Passeio no barco tradicional aberto.

Hotéis previstos o similares

Dubái Donatello Hotel Al Barsha  4**** Ciudad

Não incluído no roteiro

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjetas para garçons, maleteiros, chofer e guias

Abu Dhabi

Ajman
Sharjah

Al Ain
Dubái

Mezquita Sheikh Zayed (Abu Dhabi)

Fechas de salida

Maio 5 12

Setembro 15 29

Outubro 7 13 20 27

Novembro 4 11 18

■	T. Baja  ■	T. Alta

9  dias  ... a partir de  1.010 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 950

Spto. Hab. indivíduo Maio-Sep. ................ 530

Spto. Hab. indivíduo Out-Nov. .................. 525

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 6 cafés da manhã, 6 almoços e 6 
jantares (inclui 1 / 3lt de água durante as re-
feições).

• Excursões de dia inteiro: 
Visita ao Emirado de Al Ain e Mercado dos 
Camelos, Visita de Abu Dhabi, Mesquita Sheikh 
Zayed, Passeio Marítimo. Excursão aos Emira-
dos de Sharjah e Ajman.

• Outras visitas e excursões:  
Visão geral de Dubai com guia local. Safari pelas 
dunas do deserto em veículos 4x4. Tour de 
compras no shopping Emirates.

• Entradas incluídas:  
Museu de Dubai. Grande Mesquita de Sheikh 
Zayed em Abu Dhabi. 
Museu da civilização islâmica. Al Ain Museum e 
mercado de camelos.

• Taxas turísticas nos Emirados Árabes.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
permissões da cidade (dependendo do número 
de participantes da viagem).

• Seguro de viagem.

Notas de interesse

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• Visto: você deverá verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem. Não deve não 
aparece selo de Israel.

• Por razões de disponibilidade, recomendamos que o 
tour opcional do Burj Khalifa (subida até plt.124) seja 
contratado no momento da formalização da reserva. 
Preço líquido por pessoa $ 78.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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El Tesoro (Petra)

DIA 1. BRASIL - TEL AVIV
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarque em um avião para Tel Aviv. Noite a bordo.

DIA 2. TEL AVIV - JERUSALEM
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao hotel 
em Jerusalém. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 3. JERUSALÉM: MONTE DAS OLIVEIRAS -  
CIDADE ANTIGA JERUSALEM-BELÉM  
(Excursão de dia completo)
Buffet de café da manhã. Partida para o Monte das 
Oliveiras, para desfrutar de uma vista panorâmica 
espetacular da cidade santa murada. Em seguida, vi-
sita ao Jardim do Getsêmani e da Basílica da Agonia. 
Vamos visitar o Muro das Lamentações e através da 
Via Dolorosa, chegaremos ao Gólgota, local da crucifi-
cação de Jesus. Vamos ver o Santo Sepulcro. Almoço 
no restaurante. Continuamos para Belém, visita 
incluída à Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerô-
nimo e a Igreja de Santa Catalina. Excursão opcional 
de Jerusalém à noite. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4. JERUSALEM- Ponte Allenby - MAR MORTO - 
MONTE NEBO-PETRA (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Traslado para a fronteira 
jordaniana, procedimentos de entrada. Continuação 
para o mar Morto, ponto mais baixo da terra. Tempo 
livre para banhar-se em suas águas terapêuticas. Al-
moço no restaurante. Partida para o Monte Nebo, de 
onde vamos admirar a terra prometida do Vale do Jor-
dão e do Mar Morto. Continuamos para Petra. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 5. PETRA - AMMAN (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Espetacular, única! Visita 
do sítio arqueológico mais importante na Jordânia e 

um dos mais impressionante do mundo, Petra. Conta 
com mais de 800 monumentos esculpidos, incluindo 
“o Tesouro “, cuja fachada é mundialmente famosa. Al-
moço no restaurante em Petra. À tarde, traslado para 
Amman. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6. AMÃ
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorama de Amã, capital do Reino Hachemita da 
Jordânia, uma das cidades mais antigas do mundo. Al-
moço no restaurante. Tarde livre. Excursão opcional 
para Jerash, conhecido como o Pompéia do Oriente e 
Castelo de Ajlun. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. AMÃ - Ponte Allenby / Sheikh Hussein -  
TIBERIADES
Buffet de café da manhã. Pela manhã, nos dirigi-
mos até Tiberias. Procedimentos de entrada na Terra 
Santa. Vamos continuar em direção a Jericó. Durante 
o tour vamos conhecer o Vale do Jordão e o Monte 
Tabor. Almoço em restaurante Continuação para 
Tiberiades. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8. TIBERIADAS- MONTE DAS BEATITUDES-  
NAZARET -TIBERIADES 
(viagem de um dia completo)
Buffet de café da manhã. Visita do Monte das Bea-
titudes e as ruínas de Cafarnaum. Vamos continuar 
para Tabgha. Viagem de barco opcional pelo mar da 
Galileia. Almoço no restaurante. Pela tarde, seguimos 
para Nazaré, visitando a Basílica da Anunciação, Car-
pintaria de José e a Fonte da Virgem com guia local. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9. TIBERIADAS - TEL AVIV (1)

Café da manhã. No horário indicado, traslado ao ae-
roporto. Fim da viagem e nossos serviços.

TERRA SANTA E JORDÂNIA
Jerusalém, Belém, Petra, Amã, Jericó e Nazaré

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Passeios panorâmicos de Jerusalém, Belém e Amã.

• Complexo arqueológico de Petra.

• Visitas a Nazaré e Jericó.

• Excursão ao Mar Morto e ao Monte Nebo.

• Visita ao Monte das Beatitudes e Ruínas de Cafarnaum.

Santo Sepulcro (Jerusalém

Datas de saída  

Maio 21 28

Junho 4 11

Outubro 15 28

Novembro 4 17

AmmanTel Aviv

Tiberiades

Jerusalém
Belén

Petra

Nazaret

Hotéis previstos o similares

Jerusalén Seven Arches (turista sup) Ciudade

Petra Edom  3*** Centro

Amman Al Fanar 3*** Ciudade

Sandy  Palace Hotel 3*** Ciudade

Tiberiades Bali (turista) Ciudade

9  dias  ... a partir de  1.255 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.255

Suplemento apart. Individual  .................. 360

Desconto média pensão  ........................... -90

Incluído no roteiro

• Guias locais de língua espanhola durante o 
passeio no destino

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado.

• Refeições: 7 buffets de café da manhã, 6 almoços 
e 7 jantares.

• Excursões de dia inteiro:  
Monte das Oliveiras, antiga cidade de Jerusalém 
e Belém. Mar Morto e o Monte Nebo. Lugar 
arqueológico de Petra. Monte das Beatitudes, 
ruínas de Cafarnaum, Tabgha e Nazaré

• Outras visitas e excursões: 
Panorâmica de Amã. Vale do Jordão e Monte 
Tabor.

• Entradas incluídas:  
Basílica da Anunciação. Cafarnaum. Igreja da 
Natividade. Gruta do Nascimento. Jardim do 
Getsêmani. Basílica da Agonia. Igreja do Santo 
Sepulcro. Muro das Lamentações. Petra Mar 
Morto. Monte Nebo.

• Seguro de viagem.

Notas de interesse

(1)  Apenas para voos com partida de Tel Aviv desde 16:00

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• O sábado é o dia de descanso de Israel. Comece na 
sexta à tarde e termina ao entardecer no sábado. 
Todas as empresas, escritórios e instituições públicas 
fecham durante o sábado. Em hotéis, os serviços os 
são limitados.

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições no 
correspondente no seu país de origem

i

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjetas para garçons, maleteiros, chofer e guias.
• Taxas de fronteira: Terra Santa-Jordânia-Terra 

Santa. Pagamento direto no destino (€ 80 por 
pessoa).

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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ARMÊNIA: A JÓIA DO CÁUCASO
Yerevan, Echmiadzin, Areni, Dilijan, Ashtarak e Garni

 pensão completa e visitas incluídas

• Passeios panorâmicos de Yerevan.

• Visita de Areni e degustação de vinhos locais..

• Bailiwick cidade de Dilijan “Little Switzerland”

• Visita de Sevan “Blue Pearl of Armenia” e seu monastério e lago homônimo.

• Excursão ao Desfiladeiro de Ashtarak e ao Mosteiro de Saghmosavank.

• Visita ao mosteiro de Geghard.

DIA 1 (segunda-feira) BRASIL - YEREVAN
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Yerevan. Noite a 
bordo.

DIA 2 (terça-feira) YREVÁN
Chegada em Yerevan, assistência e traslado ao 
hotel. Resto à tarde livre. Jantar no hotel e aloja-
mento.

DIA 3 (quarta-feira) EREVÁN - ECHMIADZIN – 
ZVARTNOTS - EREVÁN
Buffet de café da manhã. Começamos a descobrir 
o encanto da capital da Armênia através de uma 
visita panorâmica com o nosso guia local. Ascende-
remos ao monumento “Cascata”, de onde aprecia-
remos vistas espetaculares da cidade. Em seguida, 
iremos para Matenadaran (Museu de Manuscritos 
Antigos) contendo 18.000 manuscritos antigos. 
Partida para a cidade de Echmiadzin onde visita-
remos sua histórica catedral (303 dC) e a primeira 
igreja cristã do mundo. Também conheceremos 
o Museu e a Igreja de Santa Hripsime. Almoço no 
restaurante. Continuaremos em direção ao Templo 
Zvartnots do século VII a.C. Retornamos para Yere-
van. Jantar de boas-vindas e hospedagem.

DIA 4 (quinta-feira) EREVÁN - KHOR VIRAP – NO-
RAVANK - ARENI -EREVAN
Regime de pensão completa. Na primeira hora, 
vamos visitar o Mosteiro de Khor Virap. Durante o 
passeio, vamos desfrutar uma magnífica vista pa-
norâmica do Monte Ararat, onde segundo a Bíblia, a 
Arca de Noé ficou encalhada depois do Dilúvio Uni-
versal. Vamos para a aldeia Areni, onde vamos des-

frutar de uma degustação de vinhos locais. Nossa 
próxima parada será o Mosteiro de Noravank, onde 
suas esculturas se destacam. Está localizada na 
borda de alguns desfiladeiros vertiginosos. Retorno 
a Yerevan e visita a Catedral de San Gregório o ilu-
minador. Hospedagem.

DIA 5 (sexta-feira) EREVÁN - DILIJAN - GOSHA-
VANKHAGHARTSIN - SEVAN - EREVÁN (excursão 
de um dia completo)
Buffet de café da manhã. Vamos começar o dia 
com a visita à cidade termal de Dilijan, chamada 
pelos nativos “A Pequena Suíça”. Vamos andar pela 
cidade antiga e visitar os complexos monásticos de 
Goshavank e Haghartsin. Almoço no restaurante. 
Pela tarde, vamos visitar o Mosteiro Sevan do século
IX, localizado na cidade chamada “Pérola Azul da 
Armênia”. Lago Sevan é considerado como um dos 
maiores lagos do mundo. Retornar para Yerevan. 
Jantar e hospedagem.

DIA 6 (Sábado) EREVÁN - SAGHMOSAVANK - AS-
TARAK - EREVÁN (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Na primeira hora, vamos 
visitar o Mosteiro medieval de saghmosavank. Lo-

calizado em um lugar impressionante, no profundo 
cânion de Ashtarak. Continuamos para o Parque 
das Letras, para conhecer o alfabeto único criado 
no século V. Almoço no Museu Proshyan. Terão a 
possibilidade para participar de um show no museu 
e aprender danças armênias. De volta a Yerevan, 
vmamos visitar a igreja de Karmravor, a menor da 
Armênia, que não sofreu grandes transformações 
ao longo dos séculos. Nossa última parada será no 
Museu da História. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (domingo) GEGHARD - GARNI - YEREVAN
Buffet de café da manhã. Em seguida, vamos con-
hecer o espetacular Mosteiro Geghard, declarado
Patrimônio Mundial pela Unesco. É parcialmente 
escavado na rocha. Em seguida, visita ao templo 
pagão de Garni a partir do século III aC, que des-
tacam os mosaicos de seus banhos romanos. Em 
Garni vamos desfrutar um concerto de Duduk, 
instrumento tradicional vento armênio e madeira. 
Vamos visitar uma casa privada para ver o pro-
cesso de fabricação de “Lavash” (pão armênio 
tradicional). Almoço no restaurante. Retorno para 
Yerevan e visita uma fábrica de Conhaque. Jantar 
e hospedagem.

Templo de Zvartnots (Ereván)

Templo pagão (Garni)

Mar
Caspio

Ereván

Dilijan

GarniEchmiadzin

Areni

Ashtarak

9  dias  ... a partir de  975 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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Mercado Mosteiro de Geghard

DIA 8 (segunda-feira) YREVÁN. Excursão opcional 
“Mãe Armênia “- Museu do Genocídio
Buffet de café da manhã. Hoje teremos a oportu-
nidade de fazer uma linda excursão opcional para 
conhecer em detalhes a cidade de Yerevan. Co-
meçamos visitando o monumento da Mãe Armê-
nia, uma personificação feminina deste país. Sua 
representação visual mais pública é uma estátua 
monumental no Victoria Park. Continuaremos a 
Tsitsernakaberd (força das pequenas andorinhas), 
é de um monumento dedicado às vítimas do ge-
nocídio Armênio de 1915. Visitaremos o Museu do 
Genocídio. Almoço no restaurante. Nossa próxima 
parada será o mercado de frutas e o mercado de 
artesanato “Verinissaje”. Tarde livre, jantar de des-
pedida no restaurante Armênio com comida e 
música típica. Hospedagem.

DIA 9 (Martes) YREVÁN
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, será 
a transferência para o aeroporto. Fim da viagem e 
nossos serviços.

Datas de saídas do Brasil

Maio 20 27

Junho 3 10 17 24

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 975

Spto. habitación individual ......................... 260

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão. 

• As ordens das visitas podem ser modificadas respei-
tando sempre o conteúdo deles.

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

i

Incluído no passeio

• Guia de acompanhamento e assistência 
desde a primeira hora de chegada até o último 
dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (água incluída).

• Excursões de dia inteiro: 
Cidade Balneário de Dilijan, Mosteiros 
de Goshavank, Haghartsin e Seván. 
Saghmosavank, Parque das Letras, Museu de 
Igreja Proshyan e Karmravor.

• Outras visitas e excursões: 
Visão geral de Yerevan, visita de Echmiadzin 
e Igreja de Hripsime. Templo de Zvartnots. 
Mosteiro Khor Virap, visita de Areni com 
degustação de vinhos e Mosteiro Novarank. 
Visita da Catedral de Gregório, o Iluminador. 
Mosteiro de Geghard, Pagano de Garni Temple 
com oficina de concerto e fabricação de Duduk 
“Lavash” Visita a uma fábrica de conhaque.

• Entradas incluídas: 
Matenadarán. Templo de Zvartnots. 
Mosteiro de Khor Virap. 
Degustação de vinhos. 
Mosteiro de Novarank. 
Gregorio iluminando a catedral. 
Mosteiros de Goshavank e Haghartsin.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjeta para garçons, maleteiros, chofer e guia.

Templo de Zvartnots (Ereván)

Hotéis  previstos ou similares 

Ereván Minotel Barsam Suites  4**** Centro
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UZBEQUISTÃO: A ROTA
DA SEDA
Samarcand, Bukhara, Khiva, Urgench e Tashkent

 pensão completa e visitas incluídas

• Visitas a Samarkand, Bukhara, Khiva e Tashkent.

• Observatório Ulugbek e complexo arquitetônico Shakhi-Zinda.

• Visita ao complexo arquitetônico Ichan Kala..

• Jantar de despedida com show folclórico.

DIA 1. BRASIL - SAMARCANDA 
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um vôo para Samarcanda. Noite 
a bordo.

DIA 2. SAMARCANDA
Chegada de madrugada a Samarkand. Assistência 
no aeroporto e traslado ao hotel. (A hora da entrada 
para o quarto é às 14:00 horas). Buffet de café da 
manhã. Samarcanda é uma das cidades mais anti-
gas do mundo. A Unesco declarou esta cidade de 
2700 anos como Patrimônio da Humanidade no 
ano de 2001, e foi registrado como Samarcanda- 
Encruzilhada de culturas. A cor turquesa brilha em 
toda a cidade: cúpulas e telhas desafiam o céu com 
sua cor. Vamos visitar o Mausoléu de Guri Emir, 
túmulo de Tamerlan do século XIV-XV, a Praça de 
Registan e Madrasa Ulugbek, Madrasa Shir Dor (de-
corado com dois leões rugindo que desafiam a proi-
bição do Islã de representar os seres vivos) e Tilla 
Kori, com seus azulejos e pátio tranquilo, que nos 
deslumbram pela sua perfeita simplicidade. Almoço 
no restaurante. Vamos terminar o dia com a visita 
a Mesquita Bibi-Khanym, uma réplica moderna da 
encomendada para ser construído por Tamerlane 
em 1398, com a qual ele queria construir uma mes-
quita que superasse todas do mundo islâmico em 
dimensão e beleza e com capacidade para abrigar 
10.000 fiéis. Mais tarde, vamos dar um passeio pelo 
mercado Siyob. Excursão opcional de degustação 
de vinho e teatro de trajes “El Merosi. “ Jantar no 
restaurante e hospedagem.

DIA 3. SAMARCANDA
Buffet de café da manhã. Visita ao Observatório 

Ulughbek, datando do século XV, Museu da ci-
dade antiga, Complexo arquitetônico Afrosihyab e 
Shakhi-Zinda, composto de mausoléus e mesqui-
tas. Almoço em um restaurante, onde vamos apre-
ciar a comida típica “shahshlik”. Tarde livre para 
curtir uma das capitais mais importantes da antiga 
Rota da seda. Opcionalmente, você pode desfrutar 
de degustação de vinho e um concerto clássico em 
Madrasa Ulughbek. Jantar no restaurante e hospe-
dagem.

DIA 4. SAMARCANDA - BUKHARA
Buffet de café da manhã. Partida para a cidade 
histórica de Bukhara. Chegada e almoço no restau-
rante. Pela tarde, visita ao Mausoléu de Ismael Sa-
mani, o monumento mais antigo e mais magnífico 
de Bukhara; Mausoléu de Chasmai Ayub, a Mesquita 
Bolo Hauz, a antiga cidadezinha El Arc, a mesquita 
de Abdul Aziz Khan e a Madrasa de Ulugbek e suas 
cúpulas azuis Turquesa (1417), construída pelos 
melhores arquitetos do seu tempo - Ismail Isfahani 
e Nazhmetdin Bukhari. A madraça se destaca pelo 
equilíbrio e harmonia de suas formas, combinando 
a severa grandeza e simplicidade na decoração. 
Este grande edifício retangular, tem um portal alto 
na frente da entrada principal e um pátio tradicio-
nal. Uma das características interessante sobre a 
madraça de Ulugbek é que Hall de entrada não leva 
ao pátio, como costumavam fazer na construção de 
madraças, mas bifurcados e vai para os dois lados - 
para a mesquita e darskhona (sala de estudo). Jan-
tar no restaurante e hospedagem.

DIA 5. BUKHARA
Buffet de café da manhã. Visita ao Madraça Miri 
Arab, o Mesquita Juma, a Mesquita Magoki Attari 
e a complexo arquitetônico Lyabi Hauz, composto 
para a Madraça Kukeldush e a Madraça Nodir Divan 
Begi. Almoço no restaurante. Tarde livre para con-
tinuar desfrutando desta cidade antiga. Jantar em 
restaurante e hospedagem. Depois do jantar, opcio-
nalmente, você pode desfrutar de danças folclóri-
cas típicas do país na Madraça Devon Begi.

DIA 6. BUKHARA - KHIVA
Café da manhã. Na hora marcada, partida para o 
destino Khiva, uma das cidades mais antigas da 
Ásia Central, atravessando o deserto de Kizil-Kum, 
o que significa areia vermelha. Almoço tipo pic nic 
no caminho. Chegada em Khiva. Jantar no restau-
rante e hospedagem.

DIA 7. KHIVA (excursão de dia inteiro)
Café da manhã.  Visita do complexo arquitetônico 
Ichan Kala (séculos XII-XIX), Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO desde 1990. O bairro de Ichan 
Kala está localizado na parte interna da cidade de 
Khiva, entrincheirado atrás das paredes de pedra 
que alcançam uma altura de cerca de doze metros, 
faz parte do antigo oásis que foi o último estágio 
das caravanas antes de entrar no deserto na di-
reção do Irã. Embora não se encontram muitos de 
seus antigos monumentos, a cidade constitui um 
exemplo coerente e bem preservado de arquitetura 
muçulmana da Ásia Central com edifícios penden-

Praça de Registán (Samarcanda)

Folclore uzbeko

Mar
Aral

Khiva Tashkent

Bukhara

Urgench

Samarcand

9  dias  ... a partir de  1.180 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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tes como a mesquita Djouma, os mausoléus, as ma-
draças e os dois magníficos palácios construídos no 
início do século XIX pelo Khan Alla-kouli. No interior, 
vamos ver o minarete Kalta Minor, a cidadezinha 
Kunya Ark, Madraça Mohammed Rahim Khan, Mi-
narete e Madraça Islom Khodja. Almoço no restau-
rante. Visita do complexo arquitetônico Tash Hovli 
(século XIX), Mausoléu de pahlavan Mahmud, onde 
está localizada a Mesquita Juma. Terminaremos o 
dia curtindo o pôr do sol no Bastion Ak Sheikh Bobo. 
Jantar em restaurante e hospedagem.

DIA 8. KHIVA - URGENCH - TASHKENT
 Viagem de avião

Café da manhã. No horário indicado, traslado para 
Urgench para ir de avião para Tashkent. Visita pa-
norâmica da cidade. Visita do Complexo Arquite-
tônico Khasti Imam, a Madraça Barak Khana, o 
Mausoléu de Kaffal-Shashi e a biblioteca que abriga 
o “Alcorão de Usman”, considerado o primeiro ma-
nuscrito do Alcorão do mundo pela UNESCO. Vi-
sita por fora à Madrasa de Kukeldash e o bazar de 
Chorsu. Almoço no restaurante. Na parte da tarde, 
visita à Praça da Independência e Eternidade, o me-
morial da segunda guerra mundial, a Praça de Amir 
Timur, a Praça de la Ópera e o Monumento do Terre-
moto. Jantar de despedida com show de folclore 
em restaurante e hospedagem.

DIA 9. TASHKENT
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para o aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

Notas de interesse

• As ordens das visitas podem ser modificadas respei-
tando sempre o conteúdo deles. 

• Hotéis no Uzbequistão não seguem a classificação 
por estrelas. Alguns hotéis em Khiva, Bukhara e Sa-
marcanda são muito simples, de construção baixa, 
sem elevadores

• Por motivos de disponibilidade no voo doméstico 
Urgench-Tashkent, as noites de hotel em cada cidade 
podem ser modificadas, sempre respeitando todas 
as visitas.

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

i

Incluído no passeio

• Guia de acompanhamento e assistência desde 
a primeira hora de chegada até o último dia.

• Voo Urgench - Tashkent com passagem aérea 
incluído. 

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 5 almoços 
restaurantes, 1 piquenique e  7 jantares (inclui 
1/2lt água e chá durante as refeições).

• Excursões de dia inteiro: 
Em Samarcanda visitar Mausoléu de Guri Emir, 
tumba de Tamerlan, Registan Square e Madraças 
Ulugbek, Shir Dor e Tilla Kori. Em Khiva, o 
complexo arquitetônico Ichan Kala, Minarete 
Kalta Minor, complexo arquitetônico Tash Hovli.

• Outras visitas e excursões: 
Em Samarcanda, o Observatório de Ulugbek, o 
Museu da cidade, Shakhi-Zinda. Em Bukhara, 
Mausoléu de Ismael Samani, Chasmai Ayub, 
Bolo Hauz Mesquita, Cidadela da Arca, Madraça 
de Ulugbek. Em Bukhara, Madraça Miri Arab, a 
Mesquita Juma, a Mesquita Magoki Attari e Lyabi 
Hauz, Madraça de Kukeldush e a Madraça de 
Nodir Divan Begi. Visita panorâmica de Tashkent.

• Entradas incluídas: 
Em Samarcanda: Observatório de Ulugbek, 
Museu de a cidade, Shakhi-Zinda, Mausoléu 
do Emir Guri, Túmulo de Tamerlan, Madraças 
Ulugbek, Shir Dor e Tilla Kori.

 Em Bukhara: Cidadela Arca, Mausoléu de Ismael 
Samani, Ayub Chasmai, A Mesquita Bolo Hauz, 
Madraça de Ulugbek, Madraça Miri Arab, a 
mesquita de Juma, a Mesquita Magoki Attari e 
Lyabi Hauz, Madraça de Kukeldush e a Madraça 
de Nodir Divan Begi

 Em Khiva: complexo arquitetônico Ichan Kala, 
Minarete Kalta Minor, complexo arquitetônico 
Tash Hovli

 Em Tashkent: complexo arquitectónico Imam 
Khasti, o Barak Khana Madraça, o Mausoléu de 
Kaffal-Shashi, e a biblioteca que abriga o “Corão 
de Usman, o Madraça Kukeldash.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjeta para garçons, maleteiros, chofer e guia.

• Los billetes de cámara / video en los 
monumentos.

Praça de Registán (Samarcanda)

Hotéis  previstos ou similares 

Samarcand Asia  4**** Centro

Bek 3***Sup Cidade

Karvon 4**** Centro

Bukhara Asia  4**** Centro

Devon Begui, boutique Centro

Grand Emir 4****  Cidade

Khiva Asia  4**** Centro

Bek 3***Sup Cidade

Shams 3***  Centro

Tashkent Miran 4**** Cidade

Ramada 4**** Cidade

Mercado de artesanato

Datas de saídas do Brasil

Maio 21 28

Junho 3 11 18 25

Agosto 6 13 20

Setembro 10 24

Outubro 1 3 8 10 15 22

■	T. Baixa  ■	T. Alta

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 1.180

Spto. habitación individual ...................... 335

■		Spto. T. Alta .............................................. 100

Khiva
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INCRÍVEL ÍNDIA
Delhi, Agra, Fatehpur, Jaipur e Shahpura

 pensão completa e visitas incluídas

• Panorâmicas de: Nova e Velha Deli e Jaipur.

• Visita Agra e o Forte Vermelho.

• Visita ao Taj Mahal e o Little Taj Mahal..

• Cerimônia AARTI no templo Hindu Birla.

• Forte Amber e subida de elefante.

Agra
Jaipur

Fatehpur

Shahpura
Delhi

DIA 1 (Domingo) BRASIL  - DELHI
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Deli. Noite a 
bordo.

DIA 2 (segunda-feira) DELI
Chegada em Deli, assistência no aeroporto e tras-
lado ao hotel para o café da manhã (de acordo com 
a chegada voo). (Teremos o quarto disponível às 
14:00 horas). Em seguida, visite a cidade para en-
trar em contato com a capital da Índia, Deli: que 
hospedou muitas dinastias e governantes por mais 
de 3.000 anos que deixaram um grande legado ar-
tístico. Visitaremos a parte moderna de Deli; Portal 
da Índia, o arco do triunfo, conheceremos Rashtra-
pati Bhawan (residência oficial do presidente da 
Índia) e do Qutub Minar (com entradas), torre da 
vitória com cinco andares, tem uma altura total de 
72,5 metros. Seu diâmetro na base é de 14,3 me-
tros enquanto o seu ponto mais alto é de 2,7 me-
tros. O Qutub Minar é considerado um Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco desde 1993. Também 
incluímos a visita a Gurdwara Bangla Sahib, um 
importante templo da religião Sikh. O templo é 
construído em mármore, incluindo o chão e sua es-
trutura se reconhece imediatamente pela peculiar 
cúpula de ouro que ele possui. Almoço no restau-
rante. Tarde livre. Excursão opcional ao Templo Birla 
e Chandi Chowk. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) DELI
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos con-
hecer o Templo de Lótus Continuamos com a visita 
de Velha Deli; a majestosa Mesquita Jama Masjid, 

construída em 1656 pelo imperador Shah Jahan. 
Vamos visitar também Raj Ghat, Mahatma Mau-
soleum Gandhi. Se trata de uma laje de mármore 
preto simples que marca o local onde Gandhi foi in-
cinerado 31 de janeiro de 1948. Almoço no restau-
rante. Tarde livre. Excursão opcional ao Templo de 
Akshardham e Tumba de Humayun. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) DELHI-AGRA (excursão de um 
dia completo).
Buffet de café da manhã. Partida para Agra. Nesta 
cidade, capital do Império Mogol durante os séculos 
XVII, se encontra o majestoso Taj Mahal, uma das as 
sete maravilhas do mundo. Almoço no restaurante.
Em seguida, visita do espetacular Forte Vermelho 
de Agra, localizado na margem oeste do Yamuna e 
construído entre 1565 e 1573. Dentro do complexo 
encontrar algumas estruturas interessantes, como 
o Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Transfer para o hotel. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 5. (quinta-feira) AGRA (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã.  Pela manhã, vamos visi-
tar o Taj Mahal, “uma visão, um sonho, um poema, 
uma maravilha”. O Taj Mahal, uma das sete maravil-
has modernas do mundo, é um complexo de edifí-
cios construído entre 1631 e 1648, nas margens do 
rio Yamuna, pelo imperador Shah Jahan em honra 
de sua esposa. Para construir este majestoso mau-
soléu com jardim, simulando o jardim do paraíso 
islâmico, eles precisavam cerca de 20.000 trabalha-
dores que trabalharam nele 22 anos até a conclusão 
em 1653. Dentro do complexo existem algumas 
estruturas interessantes, como o Jehangiri Mahal, 
o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti 
Masjid. O Taj exibe seus diferentes humores através 
da suas variadas nuances. O Taj tem tantas nuan-
ces como qualquer outro tipo de beleza que você 
pode ter. O Taj é rosado de manhã, branco leitoso à 
noite, dourado quando a lua brilha e variantes inter-
mediárias durante os diferentes momentos do dia e 
durante as diferentes estações do ano. Almoço no 
restaurante. À tarde, visita ao mausoléu de Etimad-
Ud-Daulah, que também é conhecido como “o pe-
queno Taj »desde que alguns consideram como um 
esboço do Taj Mahal. Construído entre 1622 e 1628 
na costa à direita do rio Yamuna, suas paredes são 
de mármore vindo do Rajastão com incrustações 
de pedra precioso e semiprecioso, especialmente 
topázio, ónix e lápis-lazúli. Filtros de luz através do 
interior do mausoléu através pequenas aberturas 
no mármore. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (sexta-feira) AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR 
(Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para 
Jaipur, visitando na rota Fatehpur Sikri, cidade cons-
truído pelo imperador Akbar em 1569 em honra a 

Salim Chishti, famoso santo sufi da ordem chishti, 
Fatehpur Sikri foi a capital de Mughal por 14 anos. 
é também um belo exemplo da cidade murada 
Mughal, com áreas públicas e privadas bem diferen-
ciadas e imponentes. Visita ao poço com degraus 
de Abhaneri, uma maravilha arquitetônica que com-
partilha espaço com o templo de Harshat Matar. Al-
moço no restaurante. Continuação da Viagem para 
Jaipur. Chegada e traslado ao hotel. Vamos partici-
par de uma cerimônia da AARTI no templo hindu 
Birla. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (sábado) JAIPUR (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica de Jai-
pur, que leva o nome do marajá Jai Singh, príncipe 
e astrônomo. Vamos visitar o Palácio do Maharaja 
e o Palácio dos Ventos (do lado de fora) com uma 
impressionante fachada em que pode ser contem-
plado em todo o seu esplendor arte mogol. Almoço 
no restaurante. Na parte da tarde, visite o Forte 
Amber, a antiga capital do Estado até 1728. Esta 
fortaleza foi construída em 1592 sobre os restos 
de um antigo forte do século XI, mas são os vários 
edifícios adicionados mais tarde (1621-1667) que 
formam o seu magnífico corpo central. Do alto da 
colina, o Forte Amber e suas paredes oferecem uma 

Taj Mahal (Agra)

9  dias  ... a partir de  895 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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espetacular vista panorâmica inesquecível do Lago 
Maota e da cidade histórica. Aqui vamos visitar o 
Templo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o 
Jagmandir. Nós também desfrutaremos de uma ex-
periência única: vamos subir no elefante até o topo 
da colina sob a que se alça o forte. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 8 (domingo) JAIPUR - SHAHPURA - DELI
Buffet de café da manhã. Partida para a cidade de 
Shahpura, onde fica o palácio de mil e uma noites, 
tornar-se um belo hotel que claramente pertence 
a uma era na história da Índia, onde o Principados 
elegantes do Rajastão e outras regiões eram regu-
lados por famílias reais cujo escudo de armas (uma 
adaptação posterior), falava de coragem, fidelidade 
e honra. Almoço no palácio. Visita ao povoado. Pela 
tarde, chegada a Deli e traslado para hotel. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) DELI
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, tras-
lado para o aeroporto. Fim da viagem e nossos 
serviços.

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• Devido ao novo regulamento imposto, a subida em 
Elefante não pode ser garantida 100%.. 

• As ordens das visitas podem ser modificadas respei-
tando sempre o conteúdo deles.

• No primeiro dia o quarto estará disponível Às 14:00, o 
último dia deve ser deixado antes do 12:00 horas.

i

Incluído no passeio

• Guia de acompanhamento e assistência desde 
a primeira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 8 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 7 almoços e 7 
jantares (1/2lt de água incluída).

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Agra e Forte Vermelho. Taj Majal e 
Mausoléu de Etimad-Ud-Daulah (pequeno Taj 
Mahal). Excursão a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 
Excursão a Jaipur, Palácio do Maharaja e Palácio 
de Ventos (do lado de fora), Forte Amber e subir 
em Elefante.

• Outras visitas e excursões: 
Tour panorâmico de Nova Deli: Portão do Índia, 
Rashtrapati Bhawan, O Qutub Minar e Templo 
Gurdwara Bangla Sahib Templo de Lótus, visita 
panorâmica da Velha Deli, Mesquita de Jama 
Masjid, Raj Gat. Visita ao Forte Vermelho de Agra. 
Aldeia de Shahpura.

• Entradas incluídas: 
Gurdwara Bangla Sahib. 
Templo de Lótus, 
Mausoléu de Mahatma Gandhi. 
Mesquita Jama Masjid, 
Templo de Lótus, 
Qutub Minar, 
Taj Mahal. 
Forte Vermelho. 
Fatehpur Sikri. Abhaneri 
Forte Amber.

• Ônibus de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjeta para garçons, maleteiros, chofer e guia.

Hotéis  previstos ou similares 

Delhi Taj Vivanta Dwarka 5***** 

Suryaa 4**** 

Hilton Garden Inn 4****Sup 

Agra Crystal Sarovar Premier  4****Sup 

Jaipur Holiday Inn 4****Sup

Indana Palace 4**** 

Taj Mahal (Agra)

Datas de saídas do Brasil

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Setembro 8 15 22 29

Outubro 6 13 20 27

Novembro 3 10

■	T. Baixa  ■	T. Alta

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 895

Spto. hab. individual maio-setembro ...... 355

Spto. hab. individual outubro-novembro .. 475

■		Spto. T. Alta ............................................ 140

Agra (detalle) Forte Amber (Jaipur)
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BELEZAS DA ÍNDIA
Delhi, Jaipur, Fatehpur, Agra, Jhansi, Orcha, Khajuraho e Benares

 pensão completa ou meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de: Nova e Velha Deli, Jaipur e Benares.

• Passeio por Rickshaw.

• Visita ao Taj Mahal e roteiro em Tonga.

• Excursão Jhansi, Orcha e Khajuraho Jain Temples.

• AARTI cerimônia (cerimônia de adoração do rio)..

Agra
Jaipur

Fatehpur

Orcha

Jhansi
Khajuraho

Benares

Delhi

DIA 1. BRASIL  - DELHI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Deli. Noite a bordo.

DIA 2. DELI
Chegada a Deli, assistência no aeroporto e traslado 
para hotel. Almoço no restaurante local. A seguir, 
tour pela cidade para entrar em contato com o ca-
pital da Índia, Deli: que abrigou muitas dinastias e 
governantes em mais de 3.000 anos de antiguidade, 
que deixou um grande legado artístico. Visitaremos 
a parte moderna de Deli; Porta da Índia, o arco do 
triunfo, nos encontraremos com Rashtrapati Bhawan 
(residência oficial do presidente da Índia) e o Qutub 
Minar (com ingressos), torre da vitória de cinco an-
dares, tem uma altura total de 72,5 metros. Seu diâ-
metro na base é de 14,3 metros enquanto no ponto 
mais alto é de 2,7 metros. O Qutub Minar é conside-
rado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 
1993. Também inclui visita a Templo Birla (com entra-
das), o templo mais importante da religião Sikh. Des-
frutaremos de um passeio em rickshaw (o passeio 
pode ser feito em Jaipur em vez de Deli). Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 3. DELI - SHAHPURA - JAIPUR (Excursão de dia 
completo)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos con-
hecer o Templo de Lótus. Em seguida, partida para 
a aldeia de Shahpura, onde se encontra o palácio 
dos mil e uma noite, convertida em um lindo hotel. 
Almoço no restaurante. Visita a cidade e partida para 
Jaipur. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4. JAIPUR (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Visita à Jaipur, que leva 
o nome do marajá Jai Singh, príncipe e astrônomo. 
Visitaremos o Palácio do Maharaja e o Palácio dos 
Ventos (por fora) com uma fachada impressionante 
onde você pode contemplar em todo o seu esplen-
dor a arte Mogol. Almoço no restaurante. Na parte 
da tarde, visita para Forte Amber. Esta fortaleza foi 
construída em 1592 nos restos de um antigo forte 
do século XI, mas são os vários edifícios adicionados 
mais tarde (1621-1667) que formam o seu magnífico 
corpo central. Do alto da colina, Forte Amber e suas 
muralhas oferecem uma vista espetacular e inesque-
cível, vista panorâmica do Lago Maota e da cidade 
histórica no pé da colina. Aqui vamos visitar o Tem-
plo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jag-
mandir. Desfrutaremos também de uma experiência 
única: vamos subir no elefante até o topo da colina. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5. JAIPUR-FATEHPUR - SIKRI-AGRA: Taj Majal 
(Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Na primeira hora, partida 
para Agra, visita na rota Fatehpur Sikri. Construído 
pelo Imperador Akbar em 1569 em honra de Salim 
Chishti, santo sufi famoso da ordem de chishti, Fate-

hpur Sikri foi a capital de Mughal por 14 anos e é tam-
bém um belo expoente da cidade murada de Mughal, 
com áreas públicas e privadas bem diferenciadas e 
impressionantes. Almoço no restaurante. Concluído 
a visita, continuamos a viagem a Agra. Chegada e vi-
sita do Taj Mahal, “uma visão, um sonho, um poema, 
uma maravilha”. O Taj Mahal, uma das sete maravil-
has edifícios modernos, é um complexo de edifícios 
construído entre 1631 e 1648, nas margens do rio 
Yamuna, pelo imperador Shah Jahan em honra de 
sua esposa. Para construir este majestoso mausoléu 
com jardim, simulando o jardim do paraíso islâmico, 
eles precisavam de cerca de 20.000 trabalhadores 
que trabalharam 22 anos até a conclusão em 1653. 
Dentro do complexo existem algumas estruturas 
interessantes, como o Jehangiri Mahal, o Anguri 
Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid. Tour 
em Tonga até o estacionamento Taj Majal (incluído). 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO (Ex-
cursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. No horário agendado, tras-
lado para a estação de trem para embarcar no trem 
com destino Jhansi. Chegada e continuamos de ôni-
bus até a cidade sagrada de Orcha, que ocupa uma 

Rio Ganges (Benréses)

Namasté

10  dias  ... a partir de  910 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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Taj Mahal (Agra)Elefante indiano

espetacular localização em uma ilha rochosa, cer-
cada pelo rio Betwa. Fundada em 1531. Este conjunto 
é formado para belos palácios, hamams, muralhas e 
portas. Os Três palácios principais são o Raj Mahal 
(1560), Jahangiri Mahal (1626) e Rai Praveen Mahal 
(meados de de 1670). Almoço no restaurante. (Visita 
opcional para o Forte de Orcha). Então partimos para 
Khajuraho e visitamos os famosos templos Jain (in-
gressos incluídos). Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. KHAJURAHO - BENARES
 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. Excursão opcional aos 
Templos do Kamasutra. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para embarcar em um avião com 
destino a Benares, a cidade sagrada mais importante 
do hinduísmo, situado nas margens do rio Ganges. 
Chegada e traslado ao hotel. Almoço no restaurante. 
Próxima visita panorâmica através da cidade de Be-
nares, onde podemos ver os vários templos desta 
cidade como; o templo Bharat Mata, Templo Durga, 
Tulsi Manas mandir e a Universidade Hindu de Bana-
ras. Vamos nos aproximar do ghats para testemun-
har a cerimônia do AARTI (cerimônia de adoração ao 
rio), inconfundível e única. Durante a cerimônia, luz e 
flores são oferecidas ao rio, sob a forma de grandes 
lâmpadas de fogo e acompanhadas de instrumentos 
musicais indígenas. Retorno ao hotel. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 8. BENARES - DELI
 Viagem de avião

Passeio de barco opcional no rio Ganges para ver o 
nascer do sol espetacular. Buffet de café da manhã.  
Manhã livre. Excursão opcional a Sarnath, cidade 
sagrado para budista. Almoço no restaurante. No 
horário indicado, traslado ao aeroporto para sair em 
voo regular para Deli. Chegada e traslado para hotel. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9. DELI
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita à velha 
Deli, conheceremos a majestosa mesquita Jama 
Masjid, construído em 1656 pelo imperador Shah 
Jahan, com três imponentes cúpulas de mármore 
branco e preto e dois minaretes gêmeos que flan-
queiam seu arco central majestoso. Uma grande 
escadaria de arenito vermelho leva às magníficas 
portas em arco. Nós também visitaremos, Raj Ghat, 
o Mausoléu de Mahatma Gandhi. Se trata de uma laje 
simples de mármore preto que marca o lugar onde 
Gandhi foi incinerado em 31 de janeiro de 1948. Al-
moço em restaurante. Tarde livre. Excursão opcional 
ao templo Akshardham e a Tumba de Humayun. Jan-
tar no hotel e hospedagem.

DIA 10. DELI
No horário agendado, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e dos nossos serviços.

Hotéis  previstos ou similares 

Delhi Taj Vivanta Dwarka 5***** 

Suryaa 4**** 

Hilton Garden Inn 4****Sup 

Jaipur Holiday Inn 4****Sup

Indana Palace 4**** 

Agra Crystal Sarovar Premier  4****Sup 

Khajuraho Ramada 3***Sup

Golden Tulip 3***Sup

Benarés Rivatas By Ideal  4****  

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• Devido ao novo regulamento imposto, a subida de 
elefante não pode ser garantido 100%. 

• As ordens das visitas podem ser modificadas respei-
tando sempre o conteúdo deles.

• No primeiro dia o quarto estará disponível Às 14:00, o 
último dia deve ser deixado antes do 12:00 horas

i

Incluído no passeio

• Guia de acompanhamento e assistência desde 
a primeira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 8 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 
MP: 8 cafés da manhã y 8 jantares (água 
incluída). 
PC: 8 cafés da manhã, 8 almoços e 8 jantares 
(água incluída).

• Excursões de dia inteiro: 
Templo de lótus, shahpura. 
Panorama de Jaipur, Palácio dos Ventos 
(exterior), Palácio Majaraha, Amber Fort. 
Excursão a Agra, Fatehpur Sikri e Taj Mahal. 
Excursão Jhansi, Orcha e Jain Templos de 
Khajuraho.

• Outras visitas e excursões: 
Tour panorâmico de Nova Deli, India Gate, 
Rashtrapati Bhawan, Templo Birla, Qutub Minar. 
Visita panorâmica de Old Deli, Jama Mosque 
Masjid, Raj Gat. 
Visita panorâmica de Benares e AARTI cerimônia. 
Rickshaw andar em Deli ou Jaipur (gorjetas não 
incluído). 
Tour em Tonga até o estacionamento do Taj Mahal 
(gorjetas não incluídas).

• Entradas incluídas: 
Templo Birla. 
Qutub Minar 
Mausoléu de Mahatma Gandhi. 
Mesquita Jama Masjid 
Templo de Lótus 
Forte Amber 
Passeio de elefante no Forte Amber, 
Palácio do marajá. 
Fatehpur Sikri. 
Taj Mahal em Agra. 
Templos Jain em Khajuraho.

• Ônibus de luxo para toda a viagem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjeta para garçons, maleteiros, chofer e guia.

Datas de saídas do Brasil

Maio 14 28

Junho 4 18

Setembro 17 24

Outubro 1 8 10 15 17

Outubro 22 24 29

Novembro 5 12 19

■	T. Baixa  ■	T. Alta

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 910

Spto. hab. individual maio-setembro ...... 390

Spto. hab. individual outubro-novembro .. 575

■		Spto. T. Alta .............................................. 55

Desconto méia pensão .............................. -120
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INCRÍVEL SRI LANKA 
Colombo, Pinnawala, Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya, Udawalawe e Hikkaduwa

 pensão completa e visitas incluídas

• Panorâmica de Colombo e visita de Sigiriya e Kandy.

• Orfanato dos elefantes de Pinnawala.

• Cavernas de Dambulla.

• Jardim de especiarias em Matale.

• Espetáculo cultural de dança cingalesa.

• Safari Parque Nacional de Yala ou Udawalawe.

INDIA

DIA 1 (quinta-feira) BRASIL - COLOMBO
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Colombo. Noite a bordo.

DIA 2 (sexta-feira) COLOMBO - NEGOMBO
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 3 (sabado) COLOMBO - PINNAWALA - DAMBU-
LLA - SIGIRIYA (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida para Pinnawala 
para visitar o famoso orfanato de elefantes (entrada 
incluída). Podemos observar este animal de perto 
graças a este lugar criado em 1975 com sete ele-
fantes órfãos. É fascinante ver bebês elefantes se 
alimentando e assistir os rebanhos tomar banhos 
no Rio. Almoço no restaurante. Continuação para 
o Dambulla, localizada no centro da ilha, conhecida 
por suas impressionantes cavernas decoradas com 
afrescos e estátuas budistas (entrada incluída). A de-
coração dessas cavernas começou há mais de 2.000 
anos. Ela contém mais de 150 imagens de Buda, das 
quais a maior é a figura colossal de 14 metros escul-
pidos na rocha. O templo foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Partida para Sigiriya, um 
dos destinos mais turísticos do país. Chegada, jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 5 (domingo) SIGIRIYA
Buffet de café da manhã. Dia em estadia de pensão 
completa. Possibilidade de uma excursão opcional 
para Polonnaruwa, antiga sede dos reis cingaleses. 

Vamos atravessar a selva para chegar à antiga capital
Sri Lanka, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Vamos observar as ruínas apreciadas do
Palácio Real e outros edifícios e estruturas. Visitare-
mos também Gal Viharaya, três magníficas estátuas
Buda em diferentes posições: ereto, sedentário e re-
clinado. Destaca-se também o Salão de Audiências, 
o Banho de Lótus e a estátua do Rei Parakramabahu. 
Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 5 (segunda-feira) SIGIRIYA-MATALE-KANDY 
(Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida para Matale, onde 
faremos a interessante visita do Jardim das Especia-
rias. No jardim, conheceremos os processos intri-
cados que fazem que Sri Lanka produza alguns dos 
melhores temperos do mundo. Além disso, podere-
mos testemunhar uma demonstração de comida 
local que lhe permitirá aprender como preparar curry 
com especiarias nativas. Também vamos desfrutar 
de uma massagem ayurvédica nos jardins de Matale 
antes de comer. Almoço no restaurante. Partida para 
Kandy, cidade cercada por belas plantações de chá e 
vegetação selvagem. Na cidade, vamos assistir a um 
show de dança cingalesa (entrada incluída). Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 6 (Terça-feira) KANDY - Plantação de chá - 
NUWARA ELIYA (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Passeio pelas maiores 
atrações de Kandy. Esta cidade, Patrimônio da Hu-

manidade pela UNESCO, foi a capital do último es-
tado Cingalesa na ilha, antes de cair sob o domínio 
estrangeiro. Vamos visitar o Buddha Tooth Temple, o 
principal centro religioso dos budistas e incluído no 
complexo arquitetônico de Dalada Maligawa. Pode-
mos apreciar o palácio e os jardins que compartilham 
o complexo com o templo e o belo lago artificial que 
é cercado por grande parte da cidade. Almoço no 
restaurante. Continuaremos a jornada rumo a uma 
plantação e fábrica de chá (entrada incluída). Iremos 
observar todo o processo e fabricação do mesmo. 
Vamos desfrutar de uma degustação do autêntico 
chá de Ceylán, considerada uma das melhores mis-
turas de mundo. Atravessaremos campos ondulan-
tes verdes, cheio de plantações de chá, estrada para 
Nuwara Eliya (“Cidade da luz” em cingalês), uma ci-
dade pitoresca nas margens de um lago. O distrito de 
Nuwara Eliya é conhecido como “Little England” por 
causa de seu ambiente exuberante e sua aparência 
colonial. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (quarta-feira) NUWARA ELIYA-ELLA-BUDU-
RUWAGALA-UDAWALAWE- Embilipitya
Café da manhã. Partida para Ella, circulando pelas 
paisagens verdes e belas do Planalto Central, des-
frutando de vistas como a cachoeira selvagem de 
Ravana. De lá, continuaremos até Buduruwagala, 
um antigo templo budista onde contemplaremos 
as incríveis figuras esculpidas na própria rocha. Al-
moço. Continuamos no Parque Nacional de Udawa-
lawe, onde realizaremos um safári de jipe rústico, 

Afresco mosteiro Sigiriya

Templo Budista (Colombo)

Hikkaduwa

Nuwara Eliya

Kandy

Udawalawe

Pinnawala

Sigiriya

Colombo

10  dias  ... a partir de  765 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO



69 PANAVISIÓN

sem ar condicionado. Durante esta visita, podemos 
observar elefantes, javalis, búfalos, leopardos, ursos 
veados e crocodilos, bem como grandes bandos de 
aves nativas. Continuamos para Embilipitya. Jantar 
e alojamento.

DIA 8. (quinta-feira) EMBILIPITYA - GALLE-  
HIKKADUWA
Café da manhã. Partida para Galle, porto antigo e 
cidade histórica no sudoeste do Sri Lanka. É o me-
lhor exemplo de força construída pelos portugueses 
durante os seus 153 anos de domínio sobre o país. 
Almoço. Visitaremos a fortaleza, que ocupa toda 
a península, hoje Patrimônio da Humanidade da 
UNESCO. Dentro de suas paredes, encontramos 
uma série de edifícios dos 140 anos de colonização 
holandesa, o antigo hospital, a residência do gover-
nador, etc. Partida para Hikkaduwa, uma área com 
magníficas praias. Jantar e alojamento.

DIA 9 (sexta-feira) HIKKADUWA-COLOMBO-NE-
GOMBO
Café da manhã. Partida para Colombo, onde visita-
remos a cidade. Colombo é a maior cidade e a atual 
capital administrativa do Sri Lanka. Visitaremos lo-
cais históricos, religiosos e comerciais. Visitaremos a 
elite Cinnamon Gardens, o Galle Face Green Square 
e o Viharamahadevi Park. Almoço. Tarde livre para 
continuar descobrindo os cantos da capital asiática. 
Jantar e alojamento.

DIA 10 (Sábado) NEGOMBO
No horário indicado, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e nossos serviços.

Datas de saídas do Brasil

Maio 9 23

Junho 6 13 20

Setembro 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 765

Spto. habitación individual ....................... 420

Hotéis  previstos ou similares 

Negombo Lavinia  3***
Ocean Glory Negombo  3***
The Villa Green Inn  3***

Sigiriya Fresco Water Villa  3***

Kandy Oak Ray Regency  3*** 

Ramboda-Nuwara 
Eliya 

Tea Bush Oakray 3***

Embilipitya Centauria Lake  3***

Pegasus Reff 3*** 

Hikkaduwa Citrus  3***  

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• Em ocasiões quando o Parque Nacional de Yala está 
fechado para manutenção, o Safari será feito em 
Udawalawe.

• A câmara de vídeo não pode ser utilizada no orfanato 
de elefantes ou no dente do Templo do Buda.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando em espanhol durante todo o 
passeio.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 8 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 7 almoços e 8 
jantares.

• Água no ônibus (2 garrafas por pessoa por dia).

• Excursões de dia inteiro: 
Orfanato dos elefantes de Pinnawala 
e Dambulla. Spice Garden of Matale, 
demonstração de comida local, massagem 
ayurvédica e Espetáculo de Dança cingalesa. 
Tour em torno de Kandy, Buddha Tooth Temple, 
Plantação de chá com degustação. Ella, 
Buduruwagala e Yala National Park / Udawalawe 
com safari incluído.

• Outras visitas e excursões: 
Visita à Colombo. 
 Visita de Galle.

• Entradas incluídas: 
Orfanato dos elefantes de Pinnawala. 
Cavernas de Dambulla. 
Jardim de especiarias da Matale. 
Mostra cultural da dança cingalesa. 
Visite o dente do Templo do Buda. 
Plantação de fábrica e chá. 
Buduruwagala 
Parque Nacional de Yala ou Udawalawe com 
safári incluído. 
Fortaleza de Galle.

• Ônibus para todo el recorrido.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Propinas a guías, chófer y maleteros.

Pesca tradicional

Orfanato elefantes (Pinnawala) Pagoda
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DIA 1. BRASIL - BANGKOK
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Bangkok. Noite a bordo.

DIA 2. BANGKOK
Chegada a Bangkok e traslado ao hotel, durante o 
qual nosso guia local irá apresentá-lo a esta bela país. 
Tempo livre. Tour de orientação em Bangkok. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 3. BANGKOK
Pequeno almoço. Pela manhã, possibilidade de vi-
sita opcional para o deslumbrante Palácio Real, re-
sidência oficial dos reis. O Grande Palácio é uma das 
amostras mais bonita de um antigo tribunal siamês, 
e costumava seja a residência dos reis de Bangkok. 
Aqui você vai ver palácios que foram usados para di-
ferentes ocasiões: o Palácio Funerário, o Palácio da 
Recepção, o Salão do Trono, o Salão de Coroação, a 
Casa Real de Convidados e Wat Phra Kaew, o belo 
Templo do Buda Esmeralda. Almoço no restaurante 
local. Na parte da tarde, visita de três dos mais im-
portantes templos budistas em Bangkok. Wat Trai-
mit, também conhecido como o Templo do Buda de 
Ouro, abriga uma estátua de 3 metros de altura feita 
de ouro maciço e com um peso de 5,5 toneladas. 
Então passará por Chinatown. No caminho para Wat 
Pho, o Templo do Buda Reclinável, com 46 metros de 
comprimento e 15 metros de altura, o Buda é o maior 
em Bangkok e ilustra a passagem do Buda para o 
nirvana. Veremos a casa dos Chedis de los Reyes, 
dedicada aos quatro reis Chakri. Retorno ao hotel. 
Hoje à noite, temos incluindo um jantar com show 
onde vamos desfrutar da famosa dança tailandesa 
e outras atrações. Hospedagem.

DIA 4. BANGKOK
Dia livre com pensão completa. Pela manhã possibi-
lidade fazer uma excursão opcional ao Mercado Flu-
tuante Damnoen Saduaok, uma das atrações mais 
famosa do centro da Tailândia. De todos os mercados 
flutuantes, Damnoen Saduak é sem dúvida o maior 
e mais conhecido. Em Damnoen Saduak, existem 
muitos fornecedores em um barco que de onde você 
olha, sempre há uma bela foto (de um cartão postal) 
para capturar com a câmera para levar uma lem-
brança da Tailândia mais autêntico. Almoço no hotel. 
Tarde livre. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK / 
SUKHOTHAI (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida em 
direção a Ayuthaya, antiga capital do Reino do Sião, 
onde governou 33 reis da dinastia siamesa. Visita 
dos templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra 
Mahathat e Wat Phanang Choeng. Almoço no restau-
rante. Partimos em direção a Lopburi para contem-
plar o exterior do Templo dos macacos, e ruínas de 
Wat Phra Sri Ratana Maha That. Sair para Phitsanu-
lok / Sukhothai, chegada, traslado ao hotel. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 6. PHITSANULOK / SUKHOTHAI - LAMPANG-
CHIAN RAI (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita ao tem-
plo mais sagrado de Phitsanulok, também chamado 
de Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Em seguida, visita 

de Sukhotai, capital do primeiro reino tailandês e 
onde está o Parque Histórico, declarado Patrimônio 
da humanidade pela UNESCO. Tour incluído em bici-
cleta por Jardins das planícies de Sukhothai. Partida 
para Chiang Rai. Durante o passeio, visite o templo 
Wat Phra That Lampang Luang. Almoço no restau-
rante. Já de volta, no caminho, pare para admirar o 
Lago Phayao. Chegada em Chiang Rai, traslado ao 
hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI (Viagem de um 
dia completo)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, iremos ao 
Triângulo de Ouro, ponto geográfico onde se unem 
as fronteiras da Tailândia com Myanmar (Birmânia) 
e Laos. Iremos para o ponto de vista que nos oferece 
a panorâmica dos três países separados pelo canal 
de um dos rios mais famosos da Ásia e do mundo. 
Depois do panorâmica, vamos descer para a mar-
gem do rio Mekong para navegar em barco típico 
para o seu canal. Almoço em restaurante. Saída pela 
estrada na direção de Chiang Mai, a “Rosa do Norte”, 
uma cidade maravilhosa localizada nas margens do 
rio Ping que ofusca todos os viajantes que pisa em 
suas ruas, conhece seu povo e sua cultura. Vamos 
parar para contemplar o famoso templo Wat Rong 
Khun, ou o Templo Branco. É um templo budista e 
hinduísta diferente do resto por ser completamente 
pintado de branco e revestido com pequenos espel-
hos. É um templo contemporâneo, mas não por isso 
menos conhecido na Tailândia e em todo o mundo. 

Plantação de chá (Chiang Mai)

Templo de Ayutthaya

TAILÂNDIA CLÁSSICA
Bangkok, Ayuthaya, Phitsanulok, Sukhothai, Chiang Rai e Chiang Mai

 pensão completa ou meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmica de Bangkok.

• Templos budistas de Bangkok: Wat Trimit, Wat Pho

• Jantares espetáculos em Bangkok e Chiang Maii.

• Templos Ayuthaya: Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat e Wat Phanang Choeng

• Templo sagrado de Phitsanulok e Parque Histórico de Sukhothai..

• Visita ao Triângulo Dourado e passeio de barco no rio Mekong.

9  dias  ... a partir de  950 $ USA

CHINA

INDIA

CHINA

BHUTAN

BANGLADESH

Dhaka

Phitsanulok

Chiang Mai

Sukhothai

Bangkok
Ayuthaya

Chiang Rai

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 950

Spto. habitación individual ........................ 290

Desconto méia pensão ............................... -90

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando em espanhol durante todo o 
passeio.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 
MP: 8 cafés da manhã 7 jantares (1/2 lt de água 
incluído). 
PC: 8 cafés da manhã, 6 almoços e 7 jantares 
(1/2 lt  de água incluído).

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok. 
Excursão a Sukhotai, Templo de Wat Phra 
That Lampang Luang, lago Phayao, Chiang 
Rai. Excursão Chiang Mai: triângulo dourado, 
passeio em barco no rio Mekong e noite a pé 
pelo Mercado de rua de Chiang Maii.

• Outras visitas e excursões: 
Tour de orientação de Bangkok. Visita à 
Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit.

• Entradas incluídas: 
Templo de Wat Pho, Wat Trimit. Mostra 
tailandesa do jantar em Banguecoque. 
Ayutthaya: Wat Yai Chaimongkhon templos, Wat 
Phra Mahathat e Wat Phanang Choeng. 
Em Lopburi Monkey Temple e Wat Phra Sri 
Ratana Maha That. Templo de Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat em Phitsanulok Parque 
Histórico de Sukhotai. Passeio de bicicleta. 
Templo de Wat Phra That Lampang Luang em 
Chiang Rai 
Passeio de barco no rio Mekong (triângulo de 
ouro). Mercado noturno típico de Chiang Mai. 
Jantar show no Benjarong Kantoke.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Los billetes de cámara / video en los monumen-
tos no incluidos.

Tuk Tuk

Navio Guarda Real (Bangkok) Mar de flor de loto 

Translados para Chiang Mai. Chegada ao hotel, ins-
crição e jantar. À noite, depois do jantar, caminhe 
pelo mercado típico excursão noturna de Chiang Mai 
com o guia acompanhante. Hospedagem.

DIA 8. CHIANG MAI
Dia livre em pensão completa. Pela manhã, excursão 
opcional para o acampamento de elefantes, locali-
zado em plena selva, para ver como são grandes e 
ágeis criaturas e visitar a aldeia de mulheres girafa, 
que vem da Birmânia. Almoço no restaurante. À 
tarde, visita à uma plantação de orquídeas. Em se-
guida, visita ao templo Wat Phra That Doi Suthep, 
templo budista considerado o mais popular e linda 
da região. Este lugar é geralmente conhecido como 
Doi Suthep, o nome da colina que se encontra, diz-
se que foi feito quando um elefante branco vestindo 
uma relíquia com o osso do ombro de Buda morreu 
neste mesmo lugar depois de bater no chão com sua 
tromba três vezes. Isso foi tomado como um sinal 
para fazer o templo pelo Rei Nu, no final do século 
XIV. Na maior parte descendo a colina, teremos que 
subir 309 degraus para chegar à parte onde estão o 
templo e seus pagodes. A partir daqui teremos uma 
vista espetacular de Chiang Mai. Retorno ao hotel. 
Jantar com espetáculo em Benjarong Kantoke. Re-
torno ao hotel e hospedagem.

DIA 9. CHIANG MAI
Buffet de café da manhã. Traslado ao aeroporto de 
Chiang Mai. Fim da viagem e nossos serviços.

Datas de saídas do Brasil

Maio 13 20 28

Junho 3 12 24

Setembro 16 23 30

Outubro 7 14 21 28

Novembro 4 11 18

Hotéis  previstos ou similares 

Bangkok Furama Silom 4**** 

Sukhothai Le Charme Sukhothai Park R.  3***Sup

Chiang Rai La Luna Resort 4**** 

Chiang Mai Empress Hotel 4**** 
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VIETNÃ EXÓTICO
Hanoi, Baía de Halong, Da Nang, Hoi An, Hue e Ho Chi Minh

 pensão completa e visitas incluídas

• Panorâmicas de Hanói, Hoi An e Saigon (Ho Chi Minh).

• Cruzeiro pela Baía de Halong com acomodação em um típico junco.

• Visita ao Museu de Etnologia.

• Passeio Tuc Tuc pelo antigo bairro de Hanói e Ngoc Son Temple.

• Visita à aldeia de Dong Trieu.

• Visita à antiga cidade imperial de Hue.

DIA 1. BRASIL - HANOI
Apresentação no aeroporto para embarcar em um 
avião com destino ao Vietnã. Noite a bordo.

DIA 2. HANOI
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a Hanói 
e traslado ao hotel. A cidade tem uma população de 
mais de 3 milhões de habitantes. Sua bela paisagem 
de parques, tesouros arquitetônicos como lagos e bos-
ques, avenidas, são uma das suas atrações. Caminhe 
até caminhar pela área do Lago Hoan Kiem, com nosso 
guia companheira. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 3. HANOI (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos con-
hecer o Mausoléu de Ho Chi Minh (por fora) um dos 
monumentos mais importante na história recente do 
Vietnã. Dentro do Mausoléu estão os restos mumi-
ficados do pai do Vietnã moderno, um lugar quase 
faraônico; O Pagoda de um Pilar e o Templo da Lite-
ratura (entrada incluída) também conhecido como 
“Van Mieu”, a primeira universidade do País fundado 
em 1070. Almoço no restaurante. Pela tarde, visita 
incluída ao Museu de Etnologia (entrada incluído) e 
passeio de tuc tuc (incluído) pelo bairro antigo de 
Hanoi. Visitaremos também o Templo Ngoc Son (en-
trada incluída) localizada no Lago Hoan Kiem. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 4. HANOI - HALONG BAY: cruzeiro (Excursão 
dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida pela estrada para 
a baía de Halong, foi oficialmente nomeado como 
Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. 

Localizado no Golfo de Tonquin, o lugar nos move ao 
passado, quando navegavam as aguas das velhas 
embarcações de junco. Halong significa “Dragão 
descendente”, um nome que vem de uma lenda local. 
Segundo a lenda local, há muito tempo, quando os 
vietnamitas estavam lutando contra os invasores 
chineses no mar, o imperador de Jade enviou uma 
família de dragões celestes para ajude-los a defender 
suas terras. Esses dragões cospem jóias e jade. As 
jóias se tornaram as ilhas e ilhotas da baía, unindo-
se para formar uma grande muralha na frente dos 
invasores, e dessa forma conseguiram afundar os 
navios inimigos. Depois de proteger suas terras, 
formaram o país conhecido como Vietnã. Consiste 
em 1.969 ilhas de vários tamanhos. As formações 
espetaculares penhascos rochosos que se proje-
tam para o mar e as numerosas grutas, criaram um 
mundo encantado que permanece alheio à passa-
gem do tempo. Chegada em Halong para embarcar 
em um barco tradicional de madeira “junco”. Depois 
do almoço, continuaremos navegando entre ilhotas 
e aproveitando as maravilhas natural do Vietnã. Visita 
a uma caverna natural e possibilidade de se banhar 
nas águas esmeralda de Halong. Jantar no navio e 
pernoite a bordo.

DIA 5. HALONG BAHIA - HANOI - DA NANG - HOI AN
 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. Almoço no barco tipo 
brunch (às 11.00hrs) a bordo. Desembarque na Baía 
Halong cerca de 11.30hrs e traslado para estrada 

para Hanói. No caminho, visita à aldeia de Dong Trieu, 
famosa por seus produtos cerâmicos. Chegada ao 
aeroporto de Hanói para embarcar no voo regular 
com destino Da Nang. (No caminho, dependendo do 
tempo disponível, visita ao pagoda budista Con Son). 
Chegada e traslado para a cidade Hoi An. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 6. HOI AN
Buffet de café da manhã. No dia de hoje, vamos des-
cobrir a cidade de Hoi An, importante porto comer-
cial da Ásia nos séculos XVII e XVIII, cuja arquitetura 
e descontraído estilo de vida mudou pouco no passar 
dos anos. Entre suas atrações, vamos visitar as casas 
dos comerciantes chineses, que se instalaram aqui 
durante a época de esplendor; a ponte japonesa, 
mais 400 anos de idade que foi declarado Património
Humanidade pela UNESCO em 1999 e o templo 
chinês Phuc Kien uma antiga casa de arquitetura 
tradicional. Almoço no restaurante. Tarde livre. Pos-
sibilidade de fazer a excursão opcional ao Ba Na Hills, 
subindo de teleférico até a “Ponte Dourada” a ponte 
sustentada por duas mãos gigantes que saem da 
Terra. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. HOI AN - HUE
Buffet de café da manhã. Em seguida, a transferên-
cia por estrada para Hue, a antiga capital imperial 
vietnamita. Chegada em Hue e visita da antiga Ci-
dade Imperial (entrada incluída), com a sua impres-
sionante decoração e arquitetura. Hue era a capital 

Mercado de las flores (Ho Chi Minh)

Baía de Halong

9  dias  ... a partir de  950 $ USA

CHINA

INDIA

CHINA

BHUTAN

BANGLADESH

Dhaka

Hanoi

Ho Chi Minh

Hue

Hoi An
Da Nang

Baía de Halongcom tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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Datas de saídas do Brasil

Maio 7 14

Junho 4 19

Setembro 2 11

Outubro 13 15 16 22 24 29 31

Novembro 5 7 10 12 17 19

*Fechas en negrita opera invertido.

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ..................................... 995

Spto. habitación individual ........................ 380

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• Datas em negrito operam itinerário invertido, ini-
ciando o Viagem por Ho Chi Minh e terminando em 
Hanói.

• No caso de o voo de volta decolar após 16:00, o 
almoço do último dia será incluído.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando espanhol em toda a via-
gem.

• Voos domésticos Hanoi - Da Nang e Hue - 
Saigon.

 • Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã,  6 almoços, 1 
brunch de barco e  7 jantares com 1/3 lt de 
água inclusa.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Hanói, Mausoléu de Ho Chi 
Minh (exterior), Pagoda de Um Pilar, Templo 
de Literatura, Museu de Etnologia, uma 
caminhada em tuc tuc através do antigo bairro 
de Hanói e Templo Ngoc Filho, Excursão para a 
Baía de Halong.

• Outras visitas e excursões: 
Caminhe ao redor da área do lago em Hanói. 
Visita à aldeia de Dong Trieu. 
Visita panorâmica de Hoi An. 
Visite a Cidade Imperial de Hue. 
Passeio panorâmico de Saigon (Ho Chi Minh).

• Entradas incluídas: 
Templo da Literatura. 
Museu de Etnologia. 
Templo Ngoc são. 
Cidade Imperial de Hue

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

do país entre 1802 e 1945, e por muito tempo foi con-
siderado o principal centro cultural, religioso e edu-
cacional da nação. Toda a cidadela de Hue tem um 
perímetro de 10 km. Almoço no restaurante. Resto 
do dia livre. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8. HUE - HO CHI MINH
 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. Manhã livre. Possibilidade 
de fazer uma viagem de barco opcional no rio român-
tico dos perfumes Sonh Huong, visita à pagoda de 
Thien Mu e visita ao mausoléu do imperador Minh 
Mang e Imperador Khai Dinh. Almoço no restaurante. 
À tarde, partida de avião para Ho Chi Minh, Saigon 
antigo. Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 9. HO CHI MINH
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade, começando com a elegante catedral 
Notre Dame, o principal posto dos correios, a casa 
Ópera e a fachada do antigo palácio presidencial. 
Almoço no restaurante. Tarde livre. (Visita opcional 
para o Pagoda de Thien Hau, a Chinatown de Cholon 
e My Tho no Delta do Mekong, onde se realiza um 
passeio de barco. Visita das casas nativas, pomares 
de frutas tropicais, além de uma caminhada com um 
carro “Xe Loi” veículo típico da área). Na hora indi-
cado, transferência para o aeroporto. Fim da viagem 
e nossos serviços.

Lâmpadas tradicionais (Hoi An) Pagoda (Hanoi)

Hotéis  previstos ou similares 

Hanoi Santa Bárbara 3*** 

Adamas 3*** 

Baía de Halong Majestic Cruise 3*** 

Oasisbay Cruise 3*** 

Hoi An Aurora  3*** 

River Beach 4**** 

Hue Duy Tan 3*** 

Ho Chi Minh Liberty Park View  3*** 

Avanti  3*** 

Pagoda de um só pilar (Hanoi)
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CHINA LENDÁRIA
Pequim, Xian e Xangai

 pensão completa ou meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de Pequim, Xian eXangai.

• Visita à Grande Muralha

• Visita à praça Tian An Men.

• Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota.

• Visita nocturna de Xangai.

• Cantar degustação de pato laqueado.

EVEREST 
8.843 m

K2
   8.611 m

DÍA 1. BRASIL - PEQUIM
Apresentação no aeroporto para embarcar em um 
avião com destino à capital da China. Noite a bordo.

DIA 2. PEQUIM
Chegada a Pequim, assistência no aeroporto e tras-
lado ao hotel. Beijing foi a capital do país durante seis 
dinastias, entre aqueles que destacam os gloriosos 
períodos da Ming e o Qing. Centro político da China 
para mais de dez séculos. Três mil anos de história 
turbulenta que transformou a cidade em um conglo-
merado de estilos e culturas que oferece ao viajante 
uma experiência única: tendo entrado em outra di-
mensão de tempo, onde as horas passam de outra 
maneira e onde alguém é libertado da tirania que nos 
impede de desfrutar do presente. Jantar em função 
horário de voo. Hospedagem.

DIA 3. PEQUIM (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Visita incluída à Grande 
Muralha, obra arquitetônica espetacular e grandiosa, 
declarada Património Mundial pela UNESCO em 
1987. A construção da Grande Muralha da China foi 
encomendada pelo imperador Qin, durante a dinas-
tia de mesmo nome, defendeu seu reino contra as 
tribos nômades. Este trabalho gigantesco de sete mil 
kms longo e 2500 anos de idade, não só serviu como 
defesa, mas também a comunicação rápida entre 
diferentes partes do Império Chinês. Almoço em 
restaurante local. Na parte da tarde, tour por Pequim 
com visita ao exterior do estádio nacional “Ninho 
do Pássaro” (possibilidade de tirar fotos do lado de 
fora). Também vamos visitar o mercado de seda e 
a academia de medicina chinesa. À noite, jantar de 
boas-vindas incluído, degustação do delicioso pato 
laqueado de Pequim. Hospedagem. 

DIA 4. PEQUIM
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos visi-
tar a Praça Tian An Men, onde Mao Zedong declarou 
constituída a República Popular da China em 1949 
e a Rua Qianmen conhecida como a rua comercial 
Dashilan, que é a mais antiga da cidade. Almoço no 
restaurante local. Tarde livre. Possibilidade de fazer 
visita opcional ao Palácio Imperial e ao Templo do 
Céu. Palácio Imperial, conhecida como “a Cidade 
Proibida”, convertida hoje em um grande museu 
com salas suntuosas e tesouros pródigos. O lugar do 
Templo do Céu, onde os imperadores das dinastias 
Ming e Qing ofereceram sacrifícios para o céu e orou 
por boas colheitas. A seguir, vamos participar de uma 
cerimônia opcional de chá de china. Jantar no res-
taurante e hospedagem.

DIA 5. PEQUIM-XIAN (excursão de dia inteiro)
 Viajar de trem de alta velocidade

Buffet de café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para a estação para pegar o trem de alta velocidade 
para Xián. Xián foi a capital de doze dinastias, centro 
político da China durante os séculos de seu esplen-
dor máximo e ponto de partida da famosa “Rota da 
Seda” Além disso do famoso túmulo, a cidade tem 
uma muralha que é o maior e melhor preservada 
das fortificações urbanas do país. O sistema atual 
de muralhas, portas e torres datadas do século XV. 
Já muros à dentro, a principal atração do seu centro 
histórico é o bairro medieval. É a maior ‘medina’ da 
China e também a melhor opção para provar comida 
saborosa na rua e comprar artesanato. Almoço tipo 
pic nic no trem. Chegada a Xián e visita da cidade. En-
contraremos Great Wild Goose Pagoda, vamos fazer 

uma parada perto da muralha da Cidade para tirar 
fotos (subida não incluído). A muralha que rodeia a 
cidade de Xián, é o mais bem preservado de todos 
aqueles que defenderam as cidades da China. Jantar 
em restaurante local e hospedagem.

DIA 6. XIAN (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Hoje vamos visitar o fa-
moso Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota, 
descobertos em março de 1974 durante alguns tra-
balhos para o fornecimento de água irrigada perto 
de Xián. Desde 1987 é considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Os guerreiros de Xián 
fazem parte do mausoléu do primeiro imperador 
Qin, que foi descoberto em 1974 e declarado Patri-
mônio Mundial Humanidade em 1987. O segundo 
fosso é dos generais, com 69 figuras representando 
o estado major do exército, bem como as figuras de 
alguns cavalos. No terceiro fosso há cerca de 1.000 
guerreiros. Almoço no restaurante local. Pela tarde, 
vamos visitar a fábrica de jade, fábrica de Terracota 
e o famoso bairro muçulmano. Jantar em um restau-
rante local e hospedagem. À noite, opcionalmente, 
podemos fazer um passeio noturno a pé em Xian, 
onde você poderá desfrutar de um show de luzes no 
Grande Pagoda do Ganso selvagem, contemplando 
magníficas estátuas da Dinastia Tang.

DIA 7. XIAN-XANGHAI
 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado para o aeroporto para embarcar em um voo 
para Xangai, uma cidade fluvial comunicada tanto 
com o mar quanto com o como no interior do país, 

Cerimônia do Chá

Pequim

Xian 

Xangai

Templo do Céu

9  dias  ... a partir de  1.130 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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Guerreiros de terrracota (Xian) Skyline (Xangai)

graças a que grande parte do curso do Yangtze é na-
vegável e isso marcou o caráter da cidade: “porta da 
China” primeiro para os piratas japoneses e depois 
para o ocidental, mas acima de tudo é uma cidade 
moderna, cheio de arranha-céus e torres que falam 
por si, um país que entra em ritmo acelerado no sé-
culo XXI. Cidade portuária diretamente subordinado 
ao poder central com mais de 16 milhões de habi-
tantes. Almoço em restaurante local. Tarde livre. À 
noite, nós temos tour incluído para Xangai, vamos 
andar pela Malecón da Cidade e apreciaremos suas 
fantásticas iluminações. Jantar no restaurante e hos-
pedagem. (No caso do voo de Xian para Xangai ser 
de tarde, terão manhã livre em Xian. O almoço neste 
caso, será em Xian).

DIA 8. XANGAI
Buffet de café da manhã. De manhã, o tour panorâ-
mico de Xangai. Conheceremos a Nanjing Avenue e 
o Bairro de Xintiandi. Em seguida, visita a um work-
shop de seda. Almoço no restaurante local. (Pela 
tarde, visita opcional ao Jardim Yuyuan, magnífico 
jardim construído em 1557. Vamos descobrir trilhas 
que serpenteam entre as rochas, canteiros de flores 
e lagoas de peixe vermelho. Nós também vamos vi-
sitar o Templo de Buda de Jade construído para abri-
gar duas espetaculares figuras de Buda). Jantar no 
restaurante local e hospedagem.

DIA 9. XANGAI
Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando espanhol em todo viajar.

• Trem de alta velocidade Pequim-Xian e Voo 
doméstico Xian-Xangai.  

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 
MP: 7 cafés da manhã e 5 jantares em 
restaurantes chineses e 1 jantar de pato 
laqueado (1/3lt de água incluída). 
PC: 7 cafés da manhã, 6 almoços  (exceto o 
dia 5, que será um piquenique de trem),  5 
jantares em restaurantes chineses e 1 jantar 
de pato laqueado (1/3lt de água incluída).

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão à Grande Muralha, Ninho de Pássaro, 
Mercado de Seda, Academia de Medicina 
China, degustação de pato laqueado. Em 
Xián, Grande Pagoda do Ganso Selvagem, 
A Muralha (subida não incluída). Excursão 
a Xián, Museu dos Guerreiros e Córsega de 
terracota, bairro muçulmano.

• Outras visitas e excursões: 
Visita panorâmica de Pequim, Tian An 
Square Homens, Quianmen Street, Hutong 
Neighborhood. Visão geral de Xangai, Nanjing 
Avenue e Bairro de Xintiandi. Visita noturna a 
Xangai, Malecón da cidade.

• Entradas incluídas: 
Grande muralha Tian An Men Square 
Grande Pagoda da Oca Selvagem. 
Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota.  
Jantar de boas-vindas com degustação de 
pato laqueado.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Hotéis  previstos ou similares 

Pequim Feitian  4**** 

Ibis Nanterre La Defense  4**** 

Xian Grand Dynasty Culture  4**** 

Xangai Greenland Jiulong  4**** 

Lee Gardens  4**** 

Datas de saídas do Brasil

Maio 1 9 20 27

Junho 7 10 16 17

Setembro 9 11 24 30

Outubro 13 14 16 20 23 27 29

Novembro 3 12 18

■	T. Baixa  ■	T. Alta

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 1.130

Spto. habitación individual ....................... 405

■		Spto. T. Alta .............................................. 100

Desconto meia pensão ................................ -90

Grande Muralha
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ÁFRICA DO SUL EXÓTICA
Joanesburgo, Kruger Park, Pretória e Cidade do Cabo

 pensão completa e visitas incluídas

• Panorâmicas de Joanesburgo, Pretória e Cidade do Cabo.

• Soweto e estádio “Soccer City” com guia local.

• Excursão ao Grand Canyon do Rio Blyde

• Excursão aos vinhedos do Cabo e degustação de vinhos em uma de suas vinícolas.

• Visita de Franschhoek, aldeia típica.

DIA 1. BRASIL - JOANESBURGO
Apresentação no aeroporto para embarcar no voo 
para Joanesburgo. Noite a bordo. 

DIA 2. JOANESBURGO 
Café da manhã a bordo. Chegada e assistência de 
nosso pessoal. Traslado para o centro. Almoço in-
cluído em função da hora de chegada do voo. Visita 
panorâmica de Joanesburgo e Soweto, a “New York” 
da África, cidade em que Mandela e Mahadma vi-
viam. Gandhi começou sua carreira. Nós vamos ter-
minar o nosso tour visitando o exterior do estádio de 
futebol “Soccer City “, onde a final da Copa do Mundo 
foi disputada em 2010. Traslado para o hotel e en-
trega dos quartos. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

DIA 3. JOANESBURGO-BOURKES LUCK-GRAN 
CAÑÓN-BLYDE RIVER-ÁREA PARK KRUGER
Buffet de café da manhã. Na primeira hora da 
manhã, partida em direção ao Parque Kruger, atra-
vessando a província de Mpumalanga. Bela rota para 
o leste de Joanesburgo que oferece lugares de beleza 
excepcional como Bourkes Luck e Three Rondavels. 
Almoço no caminho. Vamos fazer uma parada na 
“Janela de Deus”, com uma visão impressionante das 
planícies que são azuladas à distância. Continuação 
em direção ao Grand Canyon, onde a vegetação sur-
preende da montanha. Nós também vamos apro-
veitar as vistas mais espetaculares do Blyde River 
Canyon (visitas sujeitas a condições climáticas). 
Jantar e acomodação no hotel.

DIA 4. ÁREA DO PARQUE DE KRUGER
Regime em pensão completa. Dia livre. Hoje vamos 
oferecer-lhe a visita opcional do Parque Kruger. Ire-
mos para o Parque Kruger, o maior e mais importante 

parque da África do Sul, conhecido internacional-
mente como o rei dos parques nacionais, com uma 
gestão delicada do equilíbrio ecológico. O parque 
tem 147 espécies diferentes de mamíferos, mais de 
500 espécies de aves e uma imensa variedade de ve-
getação, com magníficas árvores. Pode ser visitado 
durante todo o ano e cada estação tem a sua atração 
em particular, na primavera e no verão, as árvores e 
arbustos estão com flores e todos os córregos e fon-
tes estão cheios de vida. Vamos sair cedo para fazer o 
safári fotográfico durante todo o dia, opcionalmente, 
podemos fazer isso em veículos 4x4 aberto. Com 
sorte, vamos conhecer “os 5 grandes”, leão, leopardo, 
búfalo, elefante e rinoceronte. Hospedagem.

DIA 5. ÁREA DE KRUGER PARK - PRETORIA-JOA-
NESBURGO - JOANESBURGO / CIDADE DO CABO

 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. Partida para Pretória, a 
terceira cidade em importância da África do Sul e 
da capital administrativa do país. Também é uma ci-
dade de grande atração turística por suas ruas arbo-
rizadas, seu centro comercial, seus locais históricos, 
jardins, museus, e as importantes áreas comerciais, 
goza de um ambiente seguro para apreciá-lo e andar 
a pé. Faremos uma visita panorâmica aos principais 
monumentos da cidade, incluindo a “Igreja Square 
“e” Union Buildings “(os bilhetes não estão incluí-
dos). Almoço no restaurante e traslado ao aeroporto 

de Joanesburgo, para sair em voo com destino à 
Cidade do Cabo, segunda cidade mais populosa da 
África do Sul e é a capital legislativa do país. As mon-
tanhas escarpadas, dois oceanos, os vinhedos, suas 
costas pacíficas e o contorno mágico da gigantesca 
Montanha de Mesa, misturada com hospitalidade de 
pessoas calorosas e amigáveis da Cidade do Cabo 
provaram ser a receita secreta para o reconheci-
mento como um centro de turismo ideal. Chegada e 
traslado para o hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 6. CIDADE DO CABO 
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade. Vamos visitar o pitoresco bairro de 
Bo Kaap, a catedral de St. Georges, os jardins da em-
presa, o “Grand Parade”, a Old Town Hall, o Castelo da 
Boa Esperança. Também vamos nos aproximaremos 
da estação de Teleférico da Montanha de Mesa, onde 
teremos a possibilidade de opcionalmente subir e 
desfrutar de vistas maravilhosas se as condições 
meteorológicas permitir, (entrada não incluída). Al-
moço no restaurante e resto de dia livre. Jantar e 
hospedagem.

DIA 7. CAPE TOWN - CAPE VINEYARDS - FRANS-
CHHOEK
Buffet de café da manhã. Hoje incluímos uma ex-
cursão pelos seus apreciados vinhedos. Nós vamos 
desfrutar de uma degustação de vinhos em uma das 

Leão

Cidade do Cabo

Kruger Park

Pretória

Joanesburgo

Safari en Parque Kruger

9  dias  ... a partir de  1.335 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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Vinhedos da Cidade do Cabo Cidade do Cabo

vinícolas. A tradicional indústria do vinho sul-africano 
tem mais de três séculos de história, faz parte da cul-
tura e os sinais de identidade do país. Vamos apren-
der o processo de elaboração do vinho, desde a uva 
até ser servida na taça. Almoço em Stellenbosch. A 
seguir, visita de Franschhoek, uma das cidades mais 
antigas da África do Sul e um dos lugares mais pito-
rescos da África do Sul. Jantar e hospedagem.

DIA 8. CIDADE DO CABO
Dia livre em pensão completa. Excursão opcional 
para Punta del Cabo. Partida na direção da cidade 
costeira de Hout Bay, onde embarcaremos em um 
cruzeiro de 45 minutos para descobrir a colônia de 
focas concentradas na ilha de Duiker. Por alí, vamos 
fazer a rota panorâmica de Chapman Peak, desco-
brindo suas vistas formidáveis sobre o litoral da pe-
nínsula do cabo. A seguir nós iremos para a pequena 
cidade de pescadores, Simon´s Town, para desco-
brir a colônia de pingüins instalados na praia. Vamos 
almoçar na península para depois continuar em 
direção à reserva de Punta del Cabo até chegar ao 
famoso Cabo da Boa Esperança. Nosso tour termina 
com a visita dos jardins botânicos de Kirstenbosch 
para depois voltar ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 9. CABO CITY
Pequeno almoço. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto de Cidade do Cabo. Fim da viagem e nos-
sos serviços.

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 1.335

Spto. habitación individual ....................... 370

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• A visita da Bourkes Luck e do Grand Canyon pode ser 
suspensa por razões meteorológicas.

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo delas.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando espanhol em toda a via-
gem.

• Voo Joanesburgo - Cidade do Cabo.  

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Visita às vinhas, degustação de vinhos e 
Franschhoek com guia local.

• Outras visitas e excursões: 
Vista geral, de, johannesburg, soweto, e, 
estádio “Soccer City” com guia local. 
Três rondáveis, Bourker Luck e Blyde Canyon, 
Rio com guia local. 
Pretória com guia local. 
Panorâmica da Cidade do Cabo com guia 
local.

• Entradas incluídas: 
Degustação de vinhos.

• Ônibus de luxo para toda a viagem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Datas de saídas do Brasil

Maio 17 22

Junho 10 24

Julho 1

Setembro 2 16 30

Outubro 7 14 21

Hotéis  previstos ou similares 

Joanesburgo Indaba  4**** 

Peermont Metcourt  3*** 

Área Parque Greenway Woods Resort  3*** 

Kruger Pine Lake Inn 3*** 

Cidade do StayEasy  3***Sup

Cabo Lady Hamilton  3*** 

Safari en Parque Kruger
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HOTÉIS PREVISTOS
FRANÇA
Paris 
Videotel/Cadena Ibis Cidade **NN

Golden Tulip Saint Cloud Cidade ***
Ibis Puerta de Orleans Cidade **NN

Confortin-17 Cidade ***

BÉLGICA
Bruxelas 
Palace/Aremberg/Albert 1.° Centro ****
Delta/Diplomat/Forum Cidade ****
Bruges 
Ibis Centro **Sup

Ouden Burg Centro ****
Novotel Cidade ****

ALEMANHA
Berlim 
Forum/Astron Cidade ****
Upstalbom Cidade ***
Frankfurt 
Ramada/Maritim/Novotel Messe Cidade ****
Ibis Cidade ***
Maritim Darmstad ****
Heidelberg 
Ibis Cidade ***
Astron Hirchsberg ****
Astron Wenheim ****
Munique 
Ibis City/Wallis Centro ***
Sol Inn/Atrium/Europa Centro ****
Astron Cidade ****
Friburgo 
Novotel/Dorint Centro ****
Bestwestern Centro ***
Colônia 
Regent/Mercure/Queens Cidade ****

AUSTRIA

Viena 
Alfa/Burgerland/Atlas Augarten Cidade ***
Internacional Centro ***Sup

P. H. Schoenbrunn/Artis Tower Cidade ****
Bosei/R.Kavalier/P.Eugene Cidade ****
Ananas/Cadena Trend Cidade ****
Holiday Inn South Cidade ****
Mozart/R. Wieden Centro ***
Eurostars Cidade ****

HOLANDA
Amsterdã 
Novotel/Galaxy/Hem Cidade ****
Lancaster/Eden Centro ***
AC Amsterdam Cidade ***
Tulip Inn Woerden Fora da Cidade***
Golden Tulip Loosdrecht Fora da Cidade***
G. Tulip Barbizon Schiphol Fora da Cidade****
De Zoete Invar Haarle Fora da Cidade***

GRÃ BRETANHA
Londres 
Royal National/Gran Planza Centro ***Sup

Holiday Inn Old City/Quality Cidade ***
Britania Internacional Cidade ****

SUIÇA
Genebra 
Drake/Longehamas/Edelweiss Centro ***
Chantilly Centro ***
Chavannes Bogis ***Sup

New Hotel Anemasse ***Sup

Rex/Auteuil/Royal Centro ****
Movenpick Aeropuerto***
Du Berne/Grand Pré Cidade ****
Zurique 
Senator/Swiss Hotel/Neufeld Cidade ****
Hostelleria Geroldswil Geroldswill ***
See Hotel Meierhof Horgen ****
Sommerau Ticino  Dietikon ***
Berna 
Astoria/Kreuz Cidade  ***

REPÚBLICA TCHECA
Praga 
Euro Hotel Periferia ***
Globus/Ilf Cidade ***Sup

Duo/Oaza/Apollon Cidade ***
Fortuna/Clarion/Expo Cidade ***Sup

Panorama/Barceló/Holiday Inn Cidade ****
Movenpick/Vysegrad Cidade ****
President/Hilton Centro ****

HUNGRÍA
Budapeste 
Arena Cidade ****
Ibis Volga/Eben Cidade ***
Mercure/Novotel/Budapest Cidade ****
Hungaria Centro ****
Austria Trend Messe Cidade ****

ITÁLIA

Florença 
Franchi/Fleming Cidade ***
Mirage/Nord Florence Cidade ****
Croce Malta/Adriatico Cidade ****
Albani/Jolly/Anglo A. Centro ****
Rafaello/Monginevvo Cidade ****
Meridiana/Donatello Centro ***Sup.
Idea Hotel  Scandicci ****
Moderno Pontasieve ****
Delta/First Calenzano ****
Palace Prato ****
President/Art Museo/Datini Prato ****
Villa Gabrielle Cidade ****
Minerva/Europa Montecarini
Milão 
Hotel Cosmo Cidade ****
Century Cidade ***
Contessa Jolanda Cidade ****
Holiday Inn Linate Linate ****

Roma 
Marco Aurelio/Giotto Cidade ***
Park Hotel Aran/Aldobrandeschi Cidade ****
Raganelli/Gelsomino/Pergola Cidade ***
Caravel/Oly/Giotto Cidade ***
Rippa Residence/C. Colombo Centro ****
Fleming/Dei Massimi Cidade ****
Summit/Eursuite Cidade ****
Palatino/Genova/P. Helvezia Centro  ****
Pisana Palace/Pineta Palace Cidade ****

Veneza 
Villafiorita Monastier ****
Vienna/Mondial Marghera ***
Campiello Mogliano ***
Base Hotel Noventa ****
Brioni Mare L. Jesolo ****
Caravell/Alexander/Italia L. Jesolo ***
Magnolia/Alexander Abano Terme****

AMBERES
• TOMORROWLAND de 19 de julho a 2 agosto ´19

AMSTERDÃ
• ECCMID de 13 a 19 abril ´19
• PLMA de 19 a 24 de maio ´19
• TOPPERS / ASCENSION de 29  de maio a 2 de 

junho ´19
• MONEY 20/20 de 2 a 7 de junho ´19
• EHA de 12 a 16 de junho ´19
• IBC de 12 a 20 setembro

BARCELONA
• BRIDAL de 22 a 27 de abril ´19
• ITMA de 20 a 26 de junho ´19
• W. ROLLER GAMES de 3 a 15 de julho ´19
• MOBILE WORLD de 20 a 29 de fevereiro de 
2020

BERLIM
• HSK de 20 a 24de maio ´19
• DFB POKAL de 24 a 25 de maio ´19
• Z-congress/You Messe de 4 a 8 de junho ´19
• PENTACOST de 7 a 10 de junho ´19
• FASHION WEEK de 2 a 4 de julho ´19
• WCBCT de 16 a 20 de julho ´19
• IFA de 5 a 10 de setembro ´19
• CMS-CMS de 24 a 27de setembro ´19
• MARATHON de 27 a 29 de setembro ´19
• DGHO de 11 a 14 de outubro ´19

BERGEN
• BERGEN INTERN. FESTIVAL de 22 de maio a 5 

de junho ´19
• BERGENFEST de 11 a 16 de junho ´19
• THE TALL SHIPS RACES de 20 a 25 de julho ´19

• BERGEN GAME FESTIVAL de 26 de julho a 4 de 
agosto ´19

• OSFEST de 8 a 11 de agosto ´19
• KARPE DIEM FESTIVAL de 21 a 23 de agosto ´19
• BERGEN MATFESTIVAL - FOOD FESTIVAL de 4 

a 6 de sept. ´19
• RAPTUS - BERGEN COMICS FESTIVAL de 18 a 

20 de sept. ´19

BRUGES
• ASCENSION de 29 de maio a 2 de junho ´19

BRUXELAS
• SEEFOOD de 3 a 10 maio ´19
• GEEW de 14 a 21 junho ´19
• TDF de 2 a 7 de julho ´19
• TOMORROWLAND de 17 a 21julho 2019
• TOMORROWLAND 2 de 25 a 28 julho ´19
• LABEL EXPO de 20 a 27 de setembro ´19
• OPEN DAYS de 4 a 11 de outubro ´19
• BUSSWORLD de 14 a 19 de outubro ´19

COPENHAGUE
• Fyrfestivalen de 31 de maio a 2 de junho ´19
• Copenhell de 16 a 22 de junho ´19
• Jazz Festival de 5 a 7 de julho ´19
• Ed Sheeran Concert de 25 a 22 de julho ´19
• Cooking & Food Festival / EMC de 23 de agosto 

a 1 de sept. ´19

COLÔNIA / DUSSELDORF
• PHOTOKINA de 7 a 11 de maio ´19
• INTERZUM de 19 a 23 de maio ´19
• GIFA/METEC de 23 a 29 de junho ´19
• GAMESCOM de 25 de agosto a 1 de setembro 

´19
• DEMEXCO de 10 a 11 de setembro ´19
• REHACARE de 17 a 20 de setembro ´19
• EXPOPHARM de 24 a 28 de setembro ´19
• ANUGA de 04-09 de outubro ´19
• K MESSE de 14 a 22 de outubro ´19

ESTOCOLMO
• Sverigedagarna / MaskinExpo de 26 a 30 de 

maio ´19
• ASICS Stockholm Marathon de 31 de maio a 3 

de junho ´19
• Bon Jovi Concert de 4 a 6 de junho ´19
• UITP World Congress and Exhibition de 8 a 13 

de junho ´19
• Ragnar Lake Mälaren de 14 a 17 de junho ´19
• Lolapalooza de 28 de junho a 1 de julho ´19
• Pink Concert de 2 a 4 de agosto ´19
• Rammstein Concert de 12 a 15 de agosto ´19
• The Midnight Run de 17 a 19 de agosto ´19
• Tough Viking de 23 a 26 de agosto ´19
• Summerburst Festival  / Tjejmilen de 31 de 

agosto a 2 de set.´19
• Stockholm Marathon de 7 a 12 de setembro ´19

FLORENÇA
• Moto GP de 30 de Maio a 2 de Junho
• Pitti UOMO de 14 a 17 de Junho
• ECCE12/ECAB5  de 15 a 19 Setembro
• Bienale dell´Arte de 18 a 25 de Outubro

FRANKFURT
• HEIMTEXTIL de 6 de 11 ´19
• PREMIER de 23 a 29 ´19
• AMBIENTE de 6 a 12 de fevereiro ´19
• ISH de 9 a 15 de março ´19
• EBMT de 23 a 27de março ´19
• PROLIGHT/MUSIK de 7 a 14 de abril ´19
• IFFA de 3 a 9 de maio ´19
• TECHTEXTIL de 12 a 17 de maio ´19
• IMEX de 19 a 23 de maio ´19
• TENDENCE de 29 de junho a 1 de julho ´19
• IAA de 8 a 22 de setembro ´19
• FERIA De LIBRO de 15 a 21 de outubro ´19
• CPHI de 3 a 9 de novembro ´19
• FOOD de 2 a 6 de diciembre ´19

HELSINQUE
• Lenny Kravitz Concert de 30 de maio a 2 de 

junho ´19
• Helsinki Samba Carnaval de 4 a 9 de junho ´19
• Helsinki Day de 11 a 12 de junho ´19
• Helsinki Pride /Tuska Festival de 23 a 30 de 

junho ´19
• Helsinki Cup de 7 a 13 de julho ´19
• Electric Festival de 18 a 21 de julho ´19
• Ropecon de 25 a 28 de julho ´19

MADRI
• EURLAR de 12 a 17 de junho
• ERS de 26 de setembro a 2 de outubro 
• EADV de 8 a 13 de outubro
• FRUIT ATTRACTION de 22 a 26 de outubro

MILÃO
• Salón de Mueble  de 9 a 14 de abril
• Congreso I. de Pediatria de 31 de maio a 2 de abril 
• Gran Premio de F-1 de 6 a 9 de setembro
• Milano Donna de 17 a 23 de setembro
• Lineapelle Milano de 02 a 04 de outubro

MOSCOU
• INTERAUTO de 2 a 5 de setembro ´19
• ISSE de 20 a 25 de agosto 2019

MUNIQUE
• INTERSOLAR/SMARTER de 13 a 17 de maio ´19
• TRANSPORT de 1 a 6 de junho ´19
• LASER de 23 a 26 de junho ´19
• AUDI CUP de 29 de julho a 1 de agosto ´19
• DGFI Conference de 9 a 20 de setembro ´19
• Oktoberfest de 20 setembro a 6 de outubro ´19
• Expo Real de 6 a 10 de outubro ´19

NUREMBERG
• SMT / PCIM de 13 a 16 de maio ´19
• Ophtalmologie Congress de 21 a 25 de maio ´19
• Sensor & Test de 24 a 27 de junho ´19
• ROCK IM PARK de 7 a 8 de junho ´19
• DMT de 27 a 29 de junho ´19
• FACHPACK de 22 a 25 de setembro ´19
• HA Congress de 14 a 17 de outubro ´19

OSLO
• LENNY KRAVITZ Concert 27 a 29 de maio ´19
• NORSHIPPING de 2 a 6 de junho ´19
• PICNIC IN THE PARK FESTIVAL de 13 a 23 de 
junho ´19
• EAN de 29 de junho a 4 de julho ´19
• NORWAY CUP de 27 de julho a 1 de agosto ´19
• FESTIVAL DE ØYA de 6 a 10 de agosto ´19
• FESTIVAL DE JAZZ DE OSLO de 12 a 19 de 
agosto ´19

PARIS
• PHARMAPACK de 4 a 8 de fevereiro ´19
• COSMETIC de 1 a 5 de abril ´19
• EURO PCR de 20 a 26 de maio ´19
• AIRSHOW de 16 a 22  de junho ´19
• ESC de 30 de agosto a 6 de setembro ´19
• ESCRS de 16 a 21 de setembro ´19 
• EQUIPAUTO de 14 a 18 de outubro ´19

VIENA
• ECR de 22 de fevereiro a 4 de março ´19
• 43RD urogynecological de 23 a 30 de junho ´19
• Epileptology congres de 22 de agosto a 1 de 

setembro ´19
• ULA de 12 a 22 setembro ´19
• UEG de 10 a 24 de outubro ´19
• ICOLD de 1 a 8 de julho ´19

INDIA, VIETNÃ, JAPÃO e CHINA 
Consultar Ferias y Congresos en folleto LARGA 
DISTANCIA 2019
Devido a magnitude destes Congressos e acontecimen-
tos, e aos bloqueios hoteleiros efetuados por parte das 
entidades organizadoras destes eventos, no momento da 
impressão do folheto não podemos garantir que a acomo-
dação nas cidades e datas acima coincidam com os hotéis 
previstos ou similares aqui mencionados, podendo ter 
a estadia fora da cidade. Nestas datas, por favor ter em 
conta, todas aquelas que coincidam com feriados locais 
e/ou nacionais dos países a serem visitados em cada um 
dos itinerários incluídos no presente folheto. (*) Por não 
existir uma classificação oficial de estrelas nestes países, a 
categoria indicada no nosso folheto é meramente subjetiva 
e aproximada, e com um fim de oferecer uma orientação 
sobre a qualidade do estabelecimento. • A classificação 
dos hotéis que aparece neste folheto corresponde com a 
classificação oficial dos estabelecimentos conforme a le-
gislação atual de cada país. Ainda assim, adicionamos em 
alguns deles a palavra “Sup” para diferenciar seu serviço 
superior standard dos serviços e instalações com a média 
da sua categoria. • O lugar de prestação do serviço de re-
feições da etapa indicada nos itinerários são orientativos, 
e podem ser realizadas em outros dias do trajeto. Ainda 
assim, a MEIA PENSÃO ou Pensão completa pode ser pro-
porcionada nos mesmos estabelecimentos hoteleiros no 
qual pernoitamos ou em outros estabelecimentos de igual 
ou diferente tipo e categoria, como são, entre outros, os 
restaurantes. Nota: Os hotéis indicados são válidos para o 
primeiro grupo, caso tenha um segundo grupo na mesma 
saída os mesmos podem ser modificados.

FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS 
INTERNACIONAIS
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EXCURSÕES OPCIONAIS
A maioria das nossas viagens 
incluem  as visitas e excursões mais 
importantes.
No entanto, em algumas delas  (para 
que o cliente tenha mais liberdade), 
 não incluímos algumas visitas e 
excursões.
Leve em consideração o seguinte:

• Os preços das mesmas já incluem 
impostos.

• Os preços são indicativos. Eles 
podem sofrer variações durante 
2019.

• O pagamento pode ser feito no 
destino através de cartões de 
crédito ou débito ou em dinheiro. 

• É necessário um mínimo de 20 
participantes  para sua realização. 

ALEMANHA

Berlim
• Museus de Berlim 52 €
• Campo C. Sachsenhausen 42 €
• Postdam e Sansoucci 64 €
• Bairro Judeo 32 €

Hamburgo 
• Passeio de Barco 34 €
• Lübeck  46 €

Munique 
• Castelo de Neuschwanstein 74 €
• Campo  C. Dachau 36 €

Bamberg 
• Visita a Bamberg 33 €

Rotemburgo 
• Visita a Rotemburgo 33 €

AUSTRIA 

Viena 
• Viena Artística 57 €
• Bosques de Viena 50 €
• Concerto 51 €

Innsbruck
• Castelo de Neuschwanstein 74 €
• Show Tirolês 39 €

Salzburgo
• Palácio de Herremchiemsee 71 €
• Salzkamergut e Salzburgo 112 €

BÉLGICA

Bruxelas
• Lovaina e Parque Telvuren 47 €

BOSNIA HERZEGOVINA

Sarajevo
•Museu túnel de Sarajevo  26 €

CROÁCIA

Dubrovnik
• Arquipélago de Elafiti 55 €
• Montenegro e Baía de Kotor 61 €

Pula
• Anfiteatro Pula 46 €

Trogir
• Trogir 28 €

Zagreb 
• Varazdin  31 €
• Castelo de Trakoscan 35 € 

Eslovenia
• Pº de barco Lago Bled 41 €

Postojna 
• Cavernas de Postojna 51 €

DINAMARCA

Copenhague 
• Copenhague Real 60 €
• Castelos do Norte 70 €

ESTÔNIA

Tallinn
• Parque Nacional de Lahema 75 €
• Museu Etnográfico de Tallinn 45 €
• Palácio Kadriorg, Bairro Pirita 45 €
• Helsinque 150 €

FRANÇA 
Nice
• Mônaco e Montecarlo 63 €

Paris 
• Iluminações Paris 44 €
• Palácio de Versalles 80 €
• Museu do Louvre 56 €
• Barco, Torre Eiffel, Montmartre 60 €
• Moulin Rouge 125 €
• Paradis Latin com jantar 150 €

Bretaña 
• Passeio do barco por Golfo  

Morhiham e Carnac 51 €

HOLANDA 
Amsterdã 
• Canais + Bairro Vermelho 50 €
• Madurodam, Delft e Rotterdã 49 €
• Marken, Volendam e Moinhos 59 €
• Marken, Volendam  43 €
• Grande Dique e Moinhos 49 €
• Keukenhoff 43 €
• Leilão de Flores 53 €
• Edam 31 €
Haia
• Madurodam 26 €
Rotterdã 
• Euromast 23 €

HUNGRIA
Budapeste
• Pº  de barco ao longo do Danubio 35 €
• Jantar Cigano 60 €
• Ópera e Parlamento 57 €
• Iluminações de Budapeste 25 €
• Pº Danubio, Szentendre 43 €
• Excursão a la Puszta húngara 58 €
• Budapeste Imperial 50 €
• Jantar gulash + pº do barco 102 €

ITÁLIA
Roma
• Museus Vaticanos 60 €
• Basílicas e Catacumbas 46 €
• Roma de noite 42 €
• Roma Antiga: Coliseu 57 €
• Pompeia Nápoles e Capri 159 €
• Pompeia 59 €
• Roma imperial 59 €
Florença
• Florença Artística 59 €
• Academia e Pza. Annunziata 50 €
Napoles 
• Capri 90 €
• Capri e Pompeia 127 €
Veneza 
• Veneza escondida 27 €
• Gôndolas  51 €
Sicilia
• Noto 40 €
• Show Pupi em Palermo 41 €
• Paseio monumental de Palermo 40 €

IRLANDA 
Dublin 
• Castelo e Catedral S. Patricio 40 €

• Trinity College e Catedral 44 €
• Cervejaria Guiness  30 €
Belfast 
• Museu del Titanic 38 €
Condado Kerry 
• Espectáculo folclórico 36 €

LETÔNIA
Riga 
• Palácio de Rundale 45 €

LITUÂNIA 
Vilnius 
• Fortaleza de Trakai 40 €

NORUEGA 
Oslo 
• Museus de Oslo 65 €
• Musu Fram 25 €
FIORDES 
• Viagem en Helicóptero 165 €
• Geleira de Nigards 38 €
• Museus das Geleiras 35 €
• Trem de Flam 80 €

Bergen 
• Eduard Grieg 55 €

Stavanger 
• Fiorde de Lyse 95 €

POLÔNIA 
Varsóvia 
• Castelo de Marlbork 36 €
• Casa museu Chopin 23 €

Gdanks 
• Oliwa: Museu Solidariedade 36 €

Cracóvia 
• Minas de Sal 46 €
• Bairro Judeu + Jantar Típico 65 €

REINO UNIDO
Londres
• Castelo  Windsor  73 €
• Londres Noite + Pub 51 €
• Torre e Cruceiro Támesis 78 €
• London Eye e M. Tussauds  89 €

Edimburgo
• Castelo e Palácio 74 €

Terras Altas
• Castelo de Cawdor 46 €
• Fort Georges em Inverness 37 €
• Passeio barco por lago Ness  45 €

Glasgow
• Centro Têxtil New Lanark 48 €

REPUBLICA TCHECA 
Praga 
• Praga artística 26 €
• Bairro judeu 31 €
• Karlovy Vary  75 €
• Jantar na Cervejaria U’ fleku  31 €

RÚSSIA 
Moscou 
• Kremlin e Catedrales 53 €
• Galería Tetriakov 42 €
• Serguiev Possad 70 €
• Passeio Noturno  39 €
• Folclore Típico (a partir)  58 €
• Circo Russo (a partir) 60 €
• Vladimir Souzal 120 €

São Petersburgo 
• Fortaleza S. Pedro e S. Paulo   

e Catedral de S. Isaac 58 €
• Igreja do S. Salvador de la Sangre 35 €
• Petrodvorests 81 €
• Palácio de Santa Catarina 55 €
• Pavlovsk e Usupof 55 €
• Pº de Barco pelos Rios e Canais 43 €

IN
FO
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A
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L

• Pº noturno 40 €
• Floclore Típico (a partir) 64 €

SUECIA 
Estocolmo 
• Museu Vasa e Prefeitura 68 €
• Uppsala e Sigtuna 68 €

SUIÇA 
Lucerna 
• Visita de Berna e Gruyere 61 €
• Monte Pilatus                                         71 €
• Einsiedlen 24 €
Chamonix 
• Mont Blanc–Aiguille du Midi 158 €
Lausanne 
• Gruyere (no caminho) 34 €
Interlaken 
•Cataratas de Trummelbach 41 €
Genebra 
Pº de barco lago Leman 53 €
Baden 
Pº de barco lago Titisee 24 €
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1.  Regulamento legal aplicável ao contrato de viagem combinado 
e aceitação das condições gerais.

O contrato celebrado para participar em qualquer um dos pacotes turísticos descritos no programa / oferta 
está sujeito às disposições do R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, à Lei 7/1998, de 13 de abril, e às 
demais disposições normativas concordantes e vigentes. O contrato, vinculativa para ambas as partes os 
termos ali previstas, é instituído pelas cláusulas das Condições Gerais publicados nesta brochura completa 
e se desenvolver sem legislação específica contrariar isso. É um “pacote” de contrato e é considerado 
perfeito, nos termos do artigo 1.258 do Código Civil, no momento em que a Agência entregar títulos e / ou 
contas de serviços incluídos na viagem, que, juntamente com o cópia do contrato ou sua confirmação em 
suporte durável, constituem a formalização documental do mesmo. O fato de adquirir ou tomar parte em 
qualquer das viagens publicadas no prospecto / oferta origina aceitação expressa pelo viajante de cada 
uma das Condições Gerais, que são considerados automaticamente incorporado no pacote de contrato 
e são aceitas ao mesmo, sem a sua a necessidade de transcrição escrita individualizada, exceto nos 
extremos exigidos pelo Decreto Legislativo 1/2007 e outras disposições atuais e concordantes.
Muito importante. Ele está disponível para Srs Clientes do pacote de contrato obrigatório que agradar 
pedido na agência de viagens através de quem ele contratou sua viagem e protege os direitos do viajante, 
de modo que, se por qualquer razão, você caso seja entregue devidamente preenchido, deverá solicitar sua 
formalização junto à Agência de Viagens, a fim de evitar uma possível renúncia aos direitos reconhecidos na 
legislação de turismo. No momento da celebração do contrato ou posteriormente sem demora, os Clientes 
terão à sua disposição na sua Agência de Viagens uma cópia do contrato ou uma confirmação do mesmo 
em suporte duradouro.
As partes contratantes submetem-se expressamente à jurisdição dos Tribunais da Cidade correspondente 
à sede do Organizador deste contrato de Viagem Combinada para resolver todas as suas diferenças.
A organização dessas viagens foi realizada pela CIRCUITOS A FONDO S.A. C.I.C.MA 419, C.I.F. A-78939410, 
com endereço na Calle Goya, nº22 28001 Madrid. Tlf. 915860800, email:
atencioncliente@panavision-tours.es

2. Registro e reembolso.
 No momento do registro, 40% do valor total da viagem deve ser depositado, e nenhum lugar será consi-
derado como comprometido, desde que o depósito não seja efetuado. Os restantes 60% deve ser pago 
pelo menos sete dias antes da partida, caso contrário, considerado como lugar cancelado, aplicada em 
tais circunstâncias, as condições descritas nos preços cancelados. Os preços citados neste folheto são 
incluindo impostos indiretos sobre o consumo, quando aplicável; Eles estão tendo sido calculado com 
base nas taxas, emolumentos e taxas de câmbio vigentes na data de publicação do contrato (1-03-2019), 
podem ser aumentados pelo organizador se o preço varia de transportes custo do combustível aumentou 
ou outras fontes de energia, aumentar o nível de impostos, taxas e sobretaxas turísticas relacionadas a 
determinados serviços; ou pela variação nas taxas de câmbio aplicadas à viagem. A redução desses custos 
gera o direito do viajante de solicitar a redução do preço pela redução desses custos até o início da viagem. 
Estas variações será cobrado automaticamente para o viajante, exceto que ocorrer nos 20 dias anteriores 
ao dia da viagem, o que obriga a Agência Organizadora para comunicar o viajante variação, que pode 
cancelar a viagem se o aumento excede 8% do seu preço, com direito ao reembolso dos seus pagamentos.
Todos os reembolsos que sejam precedentes por qualquer motivo, eles estão sempre formalizada através 
da Agência Organizadora onde o registro havia sido feito, nenhum reembolso para serviços que estão 
sendo realizadas pelo viajante não utilizados voluntariamente.

3. O preço da viagem inclui:
O preço final completo de cada pacote oferecido nesta brochura está contido em cada um dos modos 
de transporte que é apresentada e está detalhado na caixa de Preço por pessoa, que contém o preço por 
pessoa em uma reserva para duas pessoas em quarto duplo. Um suplemento será aplicado a reservas 
individuais. Em casos que contém “preço a partir de” é para cada lugar em uma reserva de duas pessoas 
na baixa temporada, na opção básica oferecida para a mesma viagem e sobre a passagem aérea mínimo.
O preço inclui: 1. Transporte de ida e volta quando este serviço está incluído no contrato. 2. Acomodação 
nos hotéis ou estabelecimentos designados ou em outros casos semelhantes em casos de substituição. 3. 
Pensão alimentícia em regime contratado; geralmente servido como um menu turístico predeterminado 
e fechado; em todos os regimes, as bebidas são excluídas, mesmo naquelas viagens que são oferecidas 
sob a denominação de “All inclusive”. 4. Impostos ou taxas de estabelecimentos hoteleiros. 5. Taxas 
aeroportuárias e / ou taxas de entrada e saída, exceto quando indicado como suplemento ou a ser pago 
diretamente pelo viajante. 6. Assistência técnica durante a viagem em espanhol, quando este serviço é 
especificamente incluído. 7. Todos os outros serviços e complementos especificados especificamente nos 
itinerários correspondentes que serão fornecidos ao viajante como parte de um grupo de viajantes, cujo 
tamanho aproximado será igual ao número de assentos de um ônibus convencional. 8. Impostos, Imposto 
sobre Valor Agregado (I.V.A) IGIC (I.G.I.C), etc., onde estas são aplicáveis. 9. Tudo que é especificamente 
detalhado no folheto da oferta e / ou contrato.
Ao contratar o pacote é feita como resultado de ofertas especiais, de última hora ou equivalente, um preço 
diferente daquele expresso neste livreto, entende-se que os serviços incluídos são apenas aquelas especi-
ficadas em pormenor na oferta, embora, para fins de informações gerais sobre o destino, a oferta refere-se 
a qualquer um dos programas descritos neste folleto. A única interpretação autêntica dos serviços incluídos 
na turnê serão oferecidos pela Agência Organizadora, o que significa que o viajante, se  você tiver alguma 
dúvida, você deve consultá-los antes do início da viagem, a fim de evitar outras reclamações. Como regra 
geral, um critério de literalidade estrita deve ser seguido, o que significa que o que não é especificamente 
detalhado como incluído no preço da viagem não será incluído nele.

4. Nossos preços não incluem.
Em geral, nenhum serviço não especificado expressamente no programa e descrição de cada viagem está 
incluído no preço da viagem; não são incluídas bebidas de nenhum tipo (cafés, vinhos, licores, refrigerantes, 
águas minerais, etc.), mesmo nas modalidades de café da manhã, meia pensão, pensão completa ou “All 
Inclusive”; tão pouco inclui serviços de hotel opcionais, incluindo um mini-bar, Pay-TV, ginásio, piscina, 
portaria, telefone, Internet e, em geral, todos aqueles outro alojamento rigorosa e qualquer outro serviço  
não expressamente declarado na seção “o preço do pacote inclui” ou não está especificamente detalhado 
no programa / oferta ou no contrato. O preço da viagem não inclui dicas. No caso de navios de cruzeiro, 
essas dicas perdem sua voluntariedade e devem ser consideradas como o maior custo de viagem para 
pagar o cliente no destino. Essa quantia, fixada antes do início do cruzeiro, tem como único destino o 
pessoal de serviço. Em caso de café da manhã incluído, será sempre considerado “tipo continental”, salvo 
indicação em contrário. Os horários dos voos são aproximados, não fazem parte do contrato. Informações 
sobre saída cronograma e transporte de regresso é sobre a contar com uma terceiro suministrador. 

Não estão incluídos nos preços de vistos em nenhum caso, nem taxas de aeroporto, portos, entrada e 
/ ou saída dos países, sobretaxas turismo quando indicado como suplemento ou pago diretamente pelo 
viajante. As excursões opcionais não fazem parte do contrato e sua contratação no destino significará um 
custo mais alto da viagem; a sua publicação na brochura é meramente informativa e o preço é expresso 
com o indicativo “estimado”; portanto, no momento do contrato, pode haver variações em seus custos, 
que alteram o preço estimado. Tais excursões, dado seu carater opcional e não sujeitos ao programa / 
oferta objeto do presente contrato de viagem serão oferecidas ao viajante com o seu preço específico e 
definitivo de forma independente condições não são garantidas até o momento da contratação a possível 
realização do mesmo.

5. Hotéis.
A qualidade e o conteúdo dos serviços fornecidos pelo hotel serão determinados pela categoria turística 
oficial, se houver, atribuída pelo órgão competente de seu país. Em geral não há quartos triplos, por isso a 
modalidade é contratada aceitando adicionar uma cama extra a um quarto duplo.

6. Serviços Suplementares.
Quando o usuário solicita, o pagamento de serviços complementares correspondente não ser definitiva-
mente confirmada pela Agência Organizadora, e estes não podem ser fornecidos, a Agência Organizadora 
não terá mais responsabilidade do que reembolsar o valor pago por esses serviços, o usuário receberá no 
final da viagem através da Agência de Viagens. O mesmo critério será aplicado em caso de adiantamento 
de pagamento para excursões opcionais.

7. Bagagem.
Para todos os efeitos que o transporte rodoviário está em causa, entende-se que a bagagem e outros 
pertences pessoais do usuário preserva-lo, qualquer parte do veículo para ser movido e transportado com 
o risco do usuário , sem que a Agência Organizadora seja obrigada a responder à perda, roubo ou dano 
que possa sofrer durante a viagem por qualquer motivo, incluindo o manuseio em transferências hotel / 
aeroporto ou vice-versa, quando existirem. Os usuários são aconselhados a estar presentes em todas as 
operações de carga e descarga de bagagens. No que diz respeito ao transporte aéreo, marítimo ou fluvial de 
bagagens, aplicam-se as condições das empresas de transporte, sendo o bilhete o único contrato vincula-
tivo entre as empresas e o passageiro. Em caso de sofrer algum dano ou perda, recomenda-se apresentar, 
no ato, a reivindicação tempestiva à Companhia.
8. Condições econômicas especiais para crianças.
Dada a diversidade de tratamento aplicável às crianças, dependendo de sua idade, vícios e momento da 
viagem do provedor de ser-, recomendamos sempre rever o alcance das condições especiais existem e que 
cada momento vai ser objeto de informações específicas e detalhado. Em geral, em relação ao alojamento, 
eles serão aplicáveis desde que a criança compartilhe o quarto com dois adultos.
9. Documentação.
Todos os viajantes, sem exceção, devem manter seus documentos pessoais e familiares em ordem; seja 
o passaporte ou D.N.I., de acordo com as leis do país ou países que são visitados. Será por conta deles 
quando as viagens exigirem a obtenção de vistos, passaportes, certificados de vacinação, etc. Deve 
ser rejeitado por qualquer autoridade concessão de vistos para causas particulares do viajante, ou ser 
recusada a entrada no país, porque eles não têm as exigências impostas, ou padrão da documentação 
exigida, ou não ser portador A Agência Organizadora declina toda a responsabilidade por atos desta 
natureza, sendo quaisquer despesas do viajante incorridas pelo viajante, aplicando nestas circunstân-
cias as condições e regras estabelecidas para os casos de cancelamento voluntário ou cancelamento 
de serviços. Todos os viajantes devem garantir que, antes de iniciar a viagem, tendo cumprido todas as 
normas aplicáveis e requisitos de vistos para entrar sem problemas em todos os países a serem visitados 
também são lembrados. O viajante deve solicitar ao revendedor que o informe a documentação específica 
necessária para a viagem escolhida, e pode receber informações através da web deste organizador; bem 
como conselhos sobre a subscrição de um seguro opcional que cobre as despesas incorridas no caso de 
o viajante decidir rescindir o contrato ou as despesas de assistência, incluindo as de repatriação, em caso 
de acidente, doença ou morte.
10. Cancelamentos e atribuições.
A) CANCELAMENTO. A qualquer momento antes do início da viagem combinada, o viajante poderá 
rescindir o contrato, caso em que a Panavisión Tours poderá exigir que ele pague uma penalidade apro-
priada e justificável. i) - O contrato pode estabelecer uma taxa padrão baseado no avanço do término 
das economias do contrato e custos e receitas esperados para o uso alternativo de serviços de viagens 
e vontade consiste na soma do montante das despesas de gestão mais as despesas de cancelamento 
suportadas pelo operador e mais uma porcentagem do preço total pago para a viagem que irá variar depen-
dendo do avanço com o qual o viajante resolve. Cancelamentos no caso de cruzeiros: com mais de 30 dias 
antes da data de partida contratada, 10%. Cancelamentos entre 30 e 17 dias, 50%. Cancelamentos entre 
16 e 8 dias antes, 75%. Cancelamentos com menos de 8 dias, 100%. Os pacotes ar-terra oferecidos pela 
Panavisión terão um custo de 100% uma vez emitidos. Se você não chegar na hora programada de partida, 
você não terá direito a qualquer reembolso do valor pago, salvo acordo em contrário entre as partes. ii) - 
Na ausência de uma penalidade padrão expressa no contrato, o valor da penalidade por resolução será 
equivalente ao preço da viagem combinada menos as economias de custo e as receitas derivadas do uso 
alternativo dos serviços de viagem. iii) - para resolver o dia da partida ou no show no horário programado 
para o início do pacote combinado a penalidade será 100% do preço do pacote para que o viajante não terá 
direito a qualquer reembolso de montante pago, salvo acordo em contrário das partes.
a) Não é possível calcular antecipadamente a economia de custos e a renda esperada do uso alternativo 
de serviços de viagem a serem deduzidos da penalidade. Como exemplo, os seguintes custos fixos de 
cancelamento são relatados: 1. Todas as companhias aéreas giram em 100% das despesas Montante 
total de passagens aéreas uma vez emitidas, 2. 100% Taxas de cancelamento para serviços terrestres 
3. Montante total de vistos processados ou em processo. 4. Nos circuitos, os hotéis giram despesas de 
cancelamento de salas e cabines confirmadas de até 100% da tarifa da primeira noite, quando é cancelada 
menos de quinze dias antes da partida da viagem. 5. Para programas de hospedagem e cruzeiros fluviais, 
alguns estabelecimentos e cadeias hoteleiras, bem como companhias de navegação, emitem taxas de 
cancelamento de até 100% da tarifa.
b) A falta de apresentação na hora prevista de partida impede qualquer economia de custos e não permite 
qualquer uso alternativo de serviços de viagem, por isso será penalizado com a perda para o viajante do 
preço da viagem. No caso de qualquer dos serviços contratados e cancelados estarem sujeitos a condições 
econômicas especiais de contratação, tais como frete de aviões ou navios, contratação de apartamentos, 
tarifas aéreas especiais (nas quais 100% dos ingressos devem ser pagos) já emitida) ou acomodação, 
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serviços prestados em determinados países, etc., a penalidade pela retirada será estabelecida de acordo 
com suas condições específicas, conforme refletido na brochura que inclui o programa de oferta que deu 
origem ao contrato de Viagem Combinada.
c) Os passeios são contratados originalmente como parte do pacote, bem como aqueles adquiridos pelo 
viajante à chegada, eles serão regidos sobre taxas de cancelamento para as suas condições específicas, 
compartilhando toda a penalidade de 100% do seu quantidade se o viajante não comparecer a eles. As 
penalidades estabelecidas para o cancelamento serão totalmente aplicáveis, independentemente de o 
cancelamento ter ocorrido devido a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias, exceto aquelas previstas 
em lei, o viajante deve ser consultado sobre a possibilidade de contratar um seguro para cobrir essa even-
tualidade. Os valores que representam essas penalidades serão deduzidos do depósito feito.
B) ATRIBUIÇÃO. O viajante pode atribuir o pacote de contrato a uma pessoa que preencha todas as 
condições aplicáveis a este contrato, comunicando através de suporte durável o organizador ou o 
varejista, com antecedência de pelo menos sete dias a contar da partida, assumindo cedente e conjunta 
e solidariamente a quantia pendente de pagamento do preço acordado e qualquer comissão, sobretaxa 
e outros custos adicionais derivados da cessão. Quando para o tipo de tarifa ou características do meio 
de transporte a ser utilizado, ou quando as características dos serviços a serem executados por terceiros 
provedores tornam a cessão impossível, e isso foi refletido no programa de oferta objeto deste contrato 
de viagem combinada, o organizador e o vendedor final podem obter a rejeição da atribuição mencionada.
C) BÔNUS DE CANCELAMENTO. A contratação desta opção deverá ser feita no momento em que a 
reserva da viagem escolhida for feita e será paga juntamente com o valor da referida viagem. O viajante 
que adquiriu este bónus irá incorporar em seu pacote de contrato o direito de rescindir unilateralmente a 
qualquer momento antes do dia do início da viagem, sem ter de suportar, portanto, nenhuma penalidade, 
exceto aqueles gerados por passagem aérea emitida e taxas não recuperáveis de qualquer espécie, 
e desde que a resolução ocorra devido a circunstâncias inevitáveis ou extraordinárias documentário 
justificado. A multa pelo custo dos bilhetes aéreos emitidos e por qualquer tarifa não reembolsável é 
expressamente excluída da cobertura deste voucher.

11. Alterações.
1 - A entidade organizadora compromete-se a fornecer aos seus clientes todos os serviços contratados 
através da oferta de programas contida nas suas brochuras, com as condições e características estipu-
ladas. Você estará isento desta obrigação quando as circunstâncias inevitáveis e extraordinárias concur 
entendida como uma situação fora do controle do organizador cujas consequências poderiam ter sido 
evitados se não mesmo ter tomado todas as medidas razoáveis.
Para os fins previstos no artigo 159.1 do R.D. L. 1/20017, a organização reserva-se o direito de fazer 
pequenas alterações aos termos do contrato antes do início do pacote, depois de informar o viajante. 
Se, depois de um contrato é formado e antes da partida, o organizador é forçado a modificar substan-
cialmente algumas das principais características dos serviços, incluindo viagens, não pode satisfazer as 
necessidades especiais do viajante aceites pelo organizador ou propõe o aumento do preço da viagem 
em valor superior a 8% nos casos permitidos, os viajantes podem optar por: i) optar pelo encerramento 
do contrato sem penalidade, ii) ou aceitando um suplemento ao contrato em que especificam as modi-
ficações e seu impacto sobre o preço quando uma qualidade viagem ou menor custo dar origen. Você 
deve comunicar sua decisão à agência dentro de um prazo razoável e no máximo três dias; Se você não 
comunicar sua escolha, presume-se que você escolha resolver.
O viajante que resolver o contrato pode aceitar um pacote substituto que o organizador ofereça, se 
possível, de qualidade equivalente ou superior. Caso o viajante opte pela resolução ou não aceite a viagem 
de substituição proposta, ela será reembolsada sem atrasos indevidos dos pagamentos efetuados pela 
viagem cancelada; mas não pode pedir uma indenização por quebra de contrato, quando a impossibili-
dade for atribuído ao viajante, a terceiros serviços fora contratadas imprevisível ou inevitável, ou é devido 
a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias; nem haverá compensação quando o usuário aceitar a 
modificação do contrato acima mencionado ou uma viagem substituta.
2- A qualquer momento antes do início do tempo pacote, o organizador poderá cancelar o contrato e 
reembolsar o viajante todos os pagamentos que este tenha feito, mas não será responsável pela compen-
sação adicional se: a) o número de pessoas registradas para combinado ou de cruzeiro viagem for inferior 
a 20 passageiros ou de um número Maior especificado no contrato e o organizador ou, eventualmente, o 
varejista notifica o cancelamento viajante e no prazo nele especificado, o que, o mais tardar será de: 1 .º 20 
dias corridos antes do início do pacote, no caso de viagens ao longo de seis dias, 2º sete dias antes do início 
do pacote, no caso das viagens entre dois e seis dias duração, 3. quarenta e oito horas antes do início da 
viagem combinada, no caso de viagens de menos de dois dias, ou b) o organizador é incapaz de executar 
o contrato devido a circunstâncias. inevitável e extraordinário e cancelamento é notificado ao viajante sem 
demora indevida antes do início do pacote ou cruzeiro.
3 - Os reembolsos não serão feitos para serviços não utilizados voluntariamente pelo viajante ou por 
razões imputáveis a ele.
4- Qualquer falha para fornecer serviços ou alteração dos elementos do mesmo (incluído no preço), 
evidenciadas pelo viajante agência organizadora antes da celebração do contrato, não pode justificar um 
pedido de indenização à agência por parte do viajante por quebra do contrato, uma vez que isso ainda não 
foi aperfeiçoado, enquadrando a referida modificação do programa-oferta dentro do processo natural de 
negociação do contrato.
5- serviço de transporte para o aeroporto, porto ou estação para o hotel ou outro local previsto na viagem, 
é contratado como regra geral, até uma hora após o usuário oficial horário de chegada para eles. Portanto, 
se a chegada do usuário acima mencionada ocorrer após este período, mesmo que por motivos de força 
maiores circunstâncias inevitáveis e extraordinárias, o serviço de transferência não possa ser fornecido. 
Se transferências / assistência hotel-aeroporto ou vice-versa, ou semelhante, incluído na oferta não 
forem atendidas, principalmente por razões fora do trasferista e não imputável ao organizador, ele deve 
reembolsar apenas o custo do transporte alternativo usado pelo cliente na deslocamento, mediante 
apresentação do recibo ou fatura correspondente. Como condição para partidas garantidas, PANAVI-
SION-TOURS se reserva o direito, se o número de passageiros é inferior a 20 para fazer o circuito sem a 
assistência técnica do guía acompanhante. Neste caso, as medidas necessárias serão feitas em caso de 
qualquer autocarro, de modo que o próprio motorista é um conhecedor da viagem, e conforme o caso 
tenha funções para delegar o grupo.

12. Responsabilidade.
1- Os organizadores e varejistas de férias organizadas solidariamente responsável perante o passageiro 
para um desempenho adequado de serviços de viagens incluído no contrato, independentemente de 
estes serviços devem executar-se ou outros provedores. Para fins informativos, o Organizador afirma que 
assume as funções de organização e execução da viagem.
2- O viajante deve informar o organizador ou, se for o caso, o varejista sem demora injustificada, tendo em 
conta as circunstâncias de cada caso, qualquer falta de conformidade observado durante a execução de 

um serviço de viagem incluída no contrato. Para estes casos, as regras de direitos e obrigações estabele-
cidas no artigo 161 do RD 1/2007 serão aplicadas.
3- Quando uma proporção significativa de serviços de viagens não podem ser fornecidos conforme acor-
dado no pacote de contrato, a organi Zador ou, eventualmente, a agencia vai oferecer, sem custo adicional 
para o viajante, fórmulas alternativas adequadas, se possível, de qualidade equivalente ou superior às 
especificadas no contrato, para a continuação da embalagem, mesmo quando a devolução do viajante 
ao local de partida não for efetuada conforme acordado. Se as alternativas fórmulas propostas resultar 
em um pacote de menor qualidade do que o especificado no contrato, o organizador ou, eventualmente, 
o varejista irá aplicar o viajante uma redução adequada do preço. O viajante só pode rejeitar as fórmulas 
alternativas propostas se elas não forem comparáveis ao que foi acordado no contrato de viagem organi-
zada ou se a redução de preço concedida for inadequada. O viajante não tem direito a redução de preço 
se a não conformidade pode ser atribuído ao viajante, ou ter direito a indenização por perdas e danos se o 
organizador ou, eventualmente, a agencia mostra que a falta de conformidade, a) é atribuível viajante, b) é 
atribuível a terceiros fora da prestação de serviços contratados imprevisíveis ou inevitáveis, ou c) é devido 
a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias.
4 Na medida em que as convenções internacionais de que a União Europeia limitar o âmbito ou termos 
de pagamento de uma indemnização pelos prestadores de serviços de viagem incluída em um pacote, as 
mesmas limitações se aplicam ao organizador como a limite de remuneração por lesão corporal resultante 
de falha ou má execução dos serviços incluídos no pacote, será com as disposições das convenções inter-
nacionais sobre o assunto. No que diz respeito aos danos não corporais, a compensação nunca poderá ser 
mais que o triplo do preço total da viagem inicialmente contratada. Em qualquer caso, a agência respon-
sável pelos custos de alojamento, alimentação, transporte e outras que surgem como resultado de atrasos 
nas saídas ou retornos de transporte devido ao mau tempo, técnica, greves ou outras circunstâncias 
inevitáveis e extraordinárias, com excepção casos com os limites exigidos por lei.
5- Quando a viagem é feita em propriedade ou arrendadas pela Agência Organizadora em caso de acidente, 
independentemente do país onde ela ocorre, o viajante está expressamente sujeita à legislação de 
acidentes rodoviários na nação que o veículo torna-se registrado, pode se beneficiar em termos de danos 
pessoais está em causa, o seguro dos mesmos de acordo com a tabela correspondente dos subsídios 
previstos para o efeito, e em que tal compensação seria paga aos interessados, beneficiários ou seus 
representantes legal no país de registro do veículo e precisamente na moeda legal do mesmo.
6 Para o bom começo da viagem no avião como meio de transporte utilizado, a apresentação no aeroporto, 
por favor, pelo menos, duas horas antes da hora de partida oficial, em qualquer caso, estritamente de 
acordo com as recomendações específicas que estão marcadas na documentação informativa da viagem.
7- As companhias aéreas, marítimas e terrestres envolvidos na realização de viagens oferecidos neste livro 
não será responsabilizada por quaisquer atos, omissões ou irregularidades que possam ocorrer durante 
o viajante do tempo que fica de fora do respectivo media de transporte. O contrato de passageiros será o 
único elo entre a transportadora e o viajante.

13. Validade.
A programação desta brochura é válida de 27-03  a 31-3-20, sendo obrigatória para a agência organizadora 
para esse período. No entanto, as alterações nas referidas informações serão válidas quando o viajante 
tiver sido informado antes da conclusão do contrato; ou modificações foram acordadas entre as partes 
contratantes.

14. Informação pessoal
Chefe dos Circuitos Integrados S.A, CIF A78939410, CICMA 419, Rua Goya nº22, 7, 28001 Madrid. 
CIRCUITOS A FONDO SA informa que os dados pessoais recolhidos através dos contratos combinados e 
documentos de viagem assinado através do seu site: www.panavision-tours.es estão incluídos em arquivos 
automatizados de serviços de usuários específicos viagens combinadas. A Panavisión Tours apenas leva 
nome, sobrenomes, identidade, número do passaporte e data de nascimento. Legitimação Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 Finalidadl contrato de 
prestação de serviços de viagens, o desempenho das tarefas de organização agência de viagens e o 
cumprimento das obrigações desta e o viajante. Destinatários Arquivo automatizado interno de CIRCUITOS 
A FONDO S.A.; os dados serão atribuídos àquelas pessoas ou entidades que sejam necessárias para o 
único propósito de cumprir o objetivo declarado, em particular para os prestadores de serviços de viagens 
incluídos no contrato, transportadores, hotéis, companhia aérea, companhia de seguros, embaixadas e 
consulados, agência de varejo, guias, escritório de advocacia para o tratamento de reclamações e recla-
mações etc. CIRCUITOS A FONDO S.A, adota as medidas necessárias para garantir a segurança, integri-
dade e confidencialidade dos usuários conforme. Os dados pode, a qualquer tempo exercer os seus direitos 
de acesso, oposição, retificação e cancelamento reconhecidos no Regulamento (UE) medidas. O exercício 
destes direitos pode ser feito pelo usuário através de email para: datospersonales@panavision-tours.es ou 
no endereço: C / Goya nº22, 7º, 28001 Madrid.

Notas importantes sobre cruzeiros
Transferências do aeroporto para o porto de embarque e vice-versa serão feitas em conjunto para todos os 
passageiros, independentemente do horário de voo reservado.
• As Empresas de Navegação cujos cruzeiros nós oferecemos aqui, avisam sobre o cumprimento dos 
regulamentos a bordo que estão marcados em avisos oficiais em vários idiomas.
• Como regra geral, no Cruises R.D.L. e V.R.C. não é permitido fumar em cabines e outras áreas comuns, 
exceto em mesas “ad hoc” no bar panorâmico e no deck do solário.
• No restaurante, o primeiro dia é atribuído a uma tabela específica; essa ordem é mantida durante toda 
a jornada.
• Qualquer serviço extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) pode ser pago em dinheiro ou assinado. No final 
da viagem, a fatura completa das despesas pessoais é paga para sua liquidação.
• O transporte de animais é excluído devido às condições especiais de espaço a bordo.
• Navegando estes rios é altamente regulada tanto a segurança interna a bordo, como externamente em 
tempos de atracação, o acesso a Cruise (muitas vezes através de outros cruzeiros), horários de funciona-
mento e fechaduras, etc.
• Gorjetas não estão incluídas, as empresas de navegação recomendam cerca de 6/10 e por pessoa por 
dia. O último dia de navegação é coletado em envelopes anônimos.
• Como regra geral, os quartos podem ser usados a partir de 14 horas no dia da chegada e devem ser 
desocupados antes das 12 horas do dia da partida.
• Serviços de Alimentação. Nos voos que chegam ao ponto de destino após as 12.00 horas, o primeiro 
serviço do hotel (quando incluído na oferta do programa) será o jantar.
• Da mesma forma, nos voos cuja chegada ao ponto de destino ocorre após as 19:00 h, o primeiro serviço 
do hotel será o alojamento.
DATA DA EDIÇÃO: Madri, março de 2019.
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CRUZEIROS FLUVIAI S

¡¡Tempo de felicidade!!

érias. Uma palavra, mil promessas: descanso, aventura, relaxamento, 
novos amigos, e muito, muito mais. Sem dúvida, a melhor época do 

ano. A PANAVISIÓN oferece várias opções em um ambiente único. Com a 
gente, você aproveita seu tempo livre sem pressa, como preferir. 

Nosso programa oferece um amplo e diversificado leque de perspectivas. Num 
determinado trecho, você entra em contato com a natureza em seu estado mais 
puro, conhecendo o que há de mais belo e, no meandro seguinte, percorre o 
centro de uma animada metrópole. Para mais sensações, sinta todo o prazer 
de relaxar em nosso SPA ou participe de uma de nossas excursões e faça 
descobertas inesperadas.

Uma de nossas onze modernas e confortáveis embarcações será sua nova 
casa no decorrer da viagem. Nossa excelente tripulação vai assegurar que 
suas férias sejam acompanhadas de um serviço de primeira qualidade e uma 
cozinha requintada. O melhor de tudo isso é que, com nossa tarifa Premium 
tudo incluso, quase todos os serviços a bordo estão inclusos no preço.

Esperamos poder recebê-lo em breve a bordo e contar com sua presença para 
passar suas férias com a gente.

Atenciosamente,

Panavisión-Cruzeiro

F
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 Serviços e instalações ............................................................................ 10

 Decks e cabines A-Rosa ......................................................................... 10
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ITINERARIOS

O MELHOR DO RENO  -  MS Dutch Melody
Amsterdã, Colônia, Coblença e Estrasburgo .......................................... 16
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Amsterdã, Colônia, Coblença, Estrasburgo e Basileia ............................ 18

DANÚBIO

VOLGA
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Viena, Budapeste, Bratislava, Durnstein, Melk, Vale do Danúbio,  ........ 26
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 Decks e cabines .................................................................................... 22
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e São Petersburgo ................................................................................... 32
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Diante da porta de sua cabine, um ligeiro nervosismo toma 
conta de você. Como será minha nova casa? Vou conseguir 
dormir bem? Vou me sentir confortável? Você abre a porta 

cautelosamente e se depara com um lugar bem iluminado e de 
dimensões generosas.

Os raios de sol iluminam o mobiliário moderno e a cama. "Vou me deitar 
só um pouco para experimentar." Nesse momento você percebe que se não 
sair imediatamente de sua "cama fluvial", ou "só um pouco" pode durar 
bastante tempo.

CABINES PARA SENTIR-SE 

Ben e Descansar

• Todas as cabinas são externas e quase todas têm varanda francesa
• Design elegante e materiais nobres
• Generosos 14,5 a 16,5 metros quadrados
• Equipamento de alta qualidade com TV de tela plana, secador de  

cabelos, cofre, ar condicionado  individual, banheiro com ducha…

CABINES PARA SENTIR-SE BEM E DESCANSAR:
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AQUA,  **** PLUS

NOSSOS NAVIOS no   RENO



NOSSOS NAVIOS no   RENO



Nossos navios no RENO
os decks... são idênticos para navios que navegam no Reno

01 Passadiço
02 Espreguiçadeiras
03 Claraboia
04 Escadas
05 Área de jogos
06 Duchas
07 Putting Green (Golfe)
08 Área de jogos
09 Grelhados e bar
10 Área gastronômica
11 Espaço exterior do Spa
12 Jacuzzi
13 Espaço para fitness
14 Área de relaxamento
15 Massagem-Beleza

16 Sauna
17 Recepção do Spa
18 Vestuario
19 Informações
20 Salão
21 Bar
22 Café-Restaurante
23 Buffet e cozinha ao vivo
24 Restaurante regional
25 Bar exterior
26 Restaurante panorâmico
27 Área de vinhos
28 Recepção
29 Loja a bordo
30 Toilettes

Instalações  
A-ROSA AQUA - VIVA
Passageiros: 202
Comprimento: 135 m
Largura: 11,4 m
Velocidade: 22 km/h
Potência: 4 x
Bandeira: alemã
Ano de construção: 
A-ROSA AQUA: 2009

Em cada deck há dois camarotes  
comunicantes, ideais para famílias.
Disponíveis mediante solicitação e  
sujeitos a disponibilidade.
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As cabines 
grande varanda francesa, 2 camas baixas, AC, TV...

C   44 cabines 
2 camas, externa  
com varanda francesa 
14,5 m2, Deck 2

D   26 cabines 
2 camas, externa  
com varanda francesa 
14,5 m2, Deck 3

A   25 cabines 
2 camas, externa 
14,5 m2, Deck 1

S   4 cabines 
2 camas, externa 
14,5 m2, Deck 1 
Admite uma 3ª cama
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MS DUTCH MELODY, 4****

• Elevador grande e confortável

• Cabines confortáveis com banheiros modernos

• Magníficos restaurantes

• Áreas comuns acolhedores



• Elevador grande e confortável

• Cabines confortáveis com banheiros modernos

• Magníficos restaurantes

• Áreas comuns acolhedores
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Restaurante a bordo
Deixe-se mimar com a nossa oferta gastronómica, a 

refeições e jantares são servidos pela nossa excelente 

equipe de garçons. 

MS Dutch Melody 
Este navio elegante e acolhedor para 140 passageiros, tem 4 pavimentos e 70 cabines amplas, todas externas. Conta com um restau-

rante elegante, um lounge com seu próprio bar e um lounge panorâmico. Entre as comodidades de suas instalações destacamos o 

elevador, uma área fitness para manter a forma e uma biblioteca acolhedora localizada no convés Serenade.

Salão panorâmico
Aprecie as excelentes vistas do Reno das mais amplas janelas do 

nosso salão panorâmico.

Instalações e serviços
... navio exclusivo Ms Dutch Melody
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Suas cabines
• Todas as cabines são externas
• Deck prelúdio: cabine com pequena janela
• Deck Sonata e Cantata com janela panorâmica
• Deck Serenade com varanda francesa.
• Equipamento de cabine: com cofre, banheiro com 

chuveiro, secador de cabelo, ar condicionado individual, 
TV e telefone.
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CUBIERTA SERENADE

CUBIERTA SONATA CUBIERTA CANTATA

CUBIERTA PRELUDE

A

A

CUBIERTA SERENADE

CUBIERTA CANTATA
CUBIERTA SONATA

CUBIERTA PRELUDE

C A S ASCENSOR

SAUNA

FITNESS

A

Decks e cabines 
Com grande varanda francesa, 2 camas, ar condicionado, TV ...

A   41 cabines 

Deck Sonata - Cantata

14 m2 Deck intermediária

S   14 cabines 

Deck Prelúdio

14 m2 Deck inferior

C   15 cabines

Deck Serenade

14 m2 Deck superior

Instalações comuns do  
Ms Dutch Melody
Passageiros: 140
Comprimento: 110 m
Largura: 11,4 m
Velocidade:  22 km/h
Tração:  4 x
Bandeira:  holandesa
Ano de construção:  1999.
Remodelação 2018
Elevador entre os decks Serenade, Sonata e Cantata.
Área de fitness, Livraria

DECK SERENADE

DECK PRELUDE

DECK SONATA

DECK SERENADE

DECK SONATA

DECK PRELUDE

DECK CANTATA

DECK CANTATA
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O MELHOR DO RENO

DIA Cidades

1 BRASIL-AMSTERDÃ (Holanda)  –  – 
 Noite a bordo

2   AMSTERDÃ (Holanda) (1) 
  (1) Transfer para o hotel. Tempo livre. Hospedagem.

 Início do cruzeiro  chegada saída

 3 AMSTERDÃ (Holanda) – – 
 Café da manhã. Traslado para o porto 
 Embarque 
 Canais e bairro vermelho (opcional

 4 AMSTERDÃ (Países Baixos)  –  15.00 
 Tour panorâmico de Amsterdã

 5  COLÔNIA (Alemanha)  13,00  – 
 Tour panorâmico da cidade

 6  COLÔNIA (Alemanha)  –  06.00 
 COBLENZA (Alemanha)  14,00  – 
 Visita de Koblenz

 7 COBLENZA (Alemanha)  –  06.00 
 RUDESHEIM (Alemanha)  13,00  – 
 Visita de Rudesheim

 8 RUDESHEIM (Alemanha)  – 05.00 
 MANNHEIM  13,00 17,00

 9 ESTRASBURGO (França)  09.00  – 
 Tour panorâmico da cidade 
 Baden-Baden (opcional)

10 ESTRASBURGO (França)  – – 
 Desembarque e traslado ao aeroporto.

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Rudesheim
Mannheim

Breisach

Speyer

Maguncia

Basilea

Estrasburgo

Loreley

IJSSELMEER

BÉLGICA

M
AR 

DEL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA
HOLANDA

O melhor do Reno, de Amsterdã a Estrasburgo
Excelente relação custo benefício 

10 dias  a partir de  1.765 $

Navio DUTCH MELODY  4****                              
FLETADO EN

EXCLUSIVA
"NOVIDADE": navio muito  

confortável com amplo elevador!

(1) O itinerário para o melhor do Reno II com a noite antes do cruzeiro 
zero em Estrasburgo.
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O melhor do Reno, de Amsterdã a Estrasburgo
Excelente relação custo benefício 

DIA 1. BRASIL - AMSTERDÃ
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Amsterdã. Noite a bordo.

DIA 2. AMSTERDÃ
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3. AMSTERDÃ
Traslado ao porto para Embarque no exclusivo 
cruzeiro DUTCH MELODDY.Hospedagem. Tempo 
livre. Taça e Jantar de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 4. AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. Pela manhã estaremos 
atracados no porto de Amsterdã. Depois do café da 
manhã, vamos começar a nossa visita incluída para a 
cidade de Amesterdã. A coisa mais maravilhosa sobre 
Amsterdã é o charme pessoal com o qual combina 
todas as vantagens de uma cidade grande com 
atrativos de uma aldeia histórica que a caracterizam. 
Sem dúvida, se destacam os canais e a fachada 
antiga, uma das mais extensos e melhor preservada 
na Europa; Praça Dam, em pleno o centro de 
Amesterdã, cercado por edifícios do Séculos XVI e 
XVII; o bairro judeu; a Casa de Rembrandt, convertido 
em museu, onde se expõe uma extensa coleção 
de gravuras do pintor (incluindo quatro placas) e 
várias fotos do professor, de seus alunos e de alguns 
pintores contemporâneos; e a Sinagoga Portuguesa 
e o Mercado de flores Singel. Retorno para o navio 
para o almoço. Navegação à tarde em direção à 
Colônia. Jantar e hospedagem a bordo.

DIA 5. COLÔNIA 
Pensão completa a bordo. Quando você acordar 
nós estaremos velejando. Às 13:00 estaremos 
ancorado em Colônia. Depois do almoço você 
pode fazer uma visita incluída a pé pela cidade. A 
antiguidade da cidade permitiu-lhe manter uma 
esplêndida coleção de igrejas românicas, com 12 
templos deste estilo espalhados pela cidade, uma jóia 
autêntica da Alemanha e de toda a Europa. Uma das 
atrações mais importantes para ver em Colônia é a 
Catedral de San Pedro e Santa María. Admirar suas 
impressionantes torres, que se elevam até 157 metros 
de altura, o que tornou o templo edifício mais alto da 
Europa há séculos. Esta catedral é a obra-prima do 
gótico alemão, com um maravilhoso refinamento nos 
ornamentos e seu espetacular vitral. Jantar e noite a 
bordo. 

DIA 6. COBLENÇA 
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação para 
apreciar as paisagens do Reno. Chegada e visita a pé 
incluída de Koblenz, cidade onde o Reno converge e o 
Moselle, bem no chamado canto alemão. Tempo livre. 
Opcionalmente, podemos subir a Fortaleza de Koblenz 
da qual vamos desfrutar vistas magníficas da cidade e 
da união dos dois rios. Jantar e noite a bordo.

DIA 7. ROCHENDO LORELEY - RUDESHEIM
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação por 
uma das mais belas passagens do Reno. Poderemos 
admirar a famosa rocha “Loreley” ou “Sirena del 
Rhin” uma enorme rocha sólida que aparece na 
margem à direita do rio; nesta parte, o Reno forma 
um “S” perfeito, estreita e corre entre montanhas 

de 130 mts de altura mostrando-nos em ambos os 
lados suas atrações “Castelos fortaleza”. Às 13:00 
chegamos a Rudesheim, alegre e movimentada 
capital do vinho. Visita de a cidade com o nosso guia. 
Noite a bordo.

DIA 8. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensão completa a bordo. Às 13:00 chegaremos para 
Mannheim, uma cidade localizada na foz dos rios 
Reno e Neckar e que tem o segundo porto fluvial da 
Alemanha. Tempo livre para aproveitar. Depois do 
almoço sugerimos que você faça opcionalmente a 
visita de Heidelberg, uma das cidades mais bonitas 
da Alemanha, caracterizada por seu ambiente 
universitário, sua romântica ponte de pedra e ruas 
animadas e, claro, a seu famoso castelo. Retorno ao 
navio e navegação para o Estrasburgo. Jantar e noite  
a bordo.

DIA 9. ESTRASBURGO
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
começaremos a visita incluída de Estrasburgo, bela 
cidade, cuja centro histórico foi declarado patrimônio 
da humanidade pela UNESCO. Estrasburgo retém 
charme de ser uma cidade adaptada ao homem, fácil 
para ir, com belos edifícios, cantos românticos becos 
estreitos com belas casas adornadas com madeira 
entalhada. Se desejar, participe opcionalmente de uma 
excursão a Baden-Baden (50 km), uma das “Cidades 
termais” mais emblemáticas da Alemanha. Noite a 
bordo.

DIA 10. ESTRASBURGO - BRASIL
Buffet de café da manhã no barco. No horário 
indicado, traslados para o aeroporto. Fim da viagem e 
de nossos serviços.

INCLUI

•  Cruzeiro MS DUTCH Melody, pensão completa a 
bordo, café da manhã, almoço e jantar.

•  Pensão completa “Plus”:  café y te diario. Snack de 
media Noite: dependiendo del programa del DIA.

•  Alojamento em cabines duplas com 2 camas e ban-
heiro.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Jantar do capitão.

•  Excursões em espanhol: 
Panorâmica de Amesterdã, Colônia com degustação de 
cerveja, Rudesheim Koblenz e Estrasburgo..

•  Navio fretado exclusivamente pela Panavisión  
Cruzeiros

Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 8%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 

anos 

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados

Itinerario nº 1: 
Ámsterdã, Colônia, Coblença, Rochendo Loreley, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo 

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Salidas
Cabine S Cabine A Cabine C

Deck Prelude Deck Cantata Deck Serenade

Maio  16        23*     30 1.765 1.940 1.975

Junho    6*      13 1.775 1.955 1.995

Junho  20*      27   1.770 1.945 1.985

Julho    4*      11       25 1.770 1.945 1.985

Julho  18*       1.775 1.955 1.995

Agosto    1*      15* 1.775 1.955 1.995

Agosto    8        22       29* 1.770 1.945 1.985

Septembro    5      1.770 1.945 1.985

Septembro  12*      1.770 1.945 1.985

Taxas portuárias: $ 150 neto
Não há cabines individuais. Se utiliza duplo como single, o suplemento é de 80%.
(*) Datas operam itinerário reverso. Começa em Estrasburgo e termine em Amsterdã.

NOTAS
O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras despesas não espe-
cíficas como incluído no itinerário.

No caso de uma inundação ou uma diminuição no rio ou qualquer outro evento que impeça o desenvolvimento normal do itinerário, por 
razões de segurança, a companhia de navegação pode modificar o programa e a rota mesmo para executar alguma parte dela por estra-
da, constituindo essa possibilidade é uma condição assumida pelo cliente ao contratar a viagem. Os horários indicados são aproximados.



Navio  A-ROSA AQUA...                      de AMSTERDÃ à BASILÉIA

Grande Cruzeiro pelo Reno I
Amsterdã, Colônia, Rudesheim, Coblença, Estrasburgo,  
Basiléia...

10 dias  a partir de 2.045 $

(1) Por reserva antes de 31 de Janeiro de 2018

FRETADO EM

EXCLUSIVO

GRANDE CRUZEIRO PELO RENO I

Dia Cidade
1 BRASIL-AMSTERDÃ (Holanda)  –  – 
 Noite a bordo

2   AMSTERDÃ (Holanda) (1) 
  (1) Transfer para o hotel. Tempo livre. Hospedagem.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 3 AMSTERDÃ (Holanda) – – 
 Café da manhã. Traslado ao porto 
 Embarque 
 Canais e Bairro da Luz Vermelha (opcional)
 4 AMSTERDÃ (Holanda) –  13.00 
 Visita panorâmica de Amsterdã
 5 COLÔNIA (Alemanha) 14.00  23.00 
 Visita panorâmica de Colônia
 6 COBLENÇA (Alemanha) 08.00  12.00 
 Visita panorâmica de Cobleza 
 Rochedo Loreley 
 RUDESHEIM 20.00 – 
 Visita panorâmica
 7 RUDESHEIM (Alemanha) – 02.00 
 MANNHEIM 10.30 14.00 
 Visita de Heidelberg (opcional)
  SPEYER (Alemanha) 18.30 19.00
 8 ESTRASBURGO (Kehl Alemanha) 09.00  – 
 Visita panorâmica da cidade 
 Baden-Baden (opcional)
 9 ESTRASBURGO (Kehl Alemanha) –  01.00
  BREISACH (Alemanha) 09.00  19.00 
 Visita de Colmar (opcional) 
 Visita de Friburgo (opcional)
10 BASILÉIA (Suiça) 06.00 
 Desembarque. Traslado ao aeroporto.

Assistência  
a bordo e visitas  

turísticas em 
“espanhol”
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DIA 1. BRASIL - AMSTERDÃ
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Amsterdã. Noite a bordo.

DIA 2. AMSTERDÃ
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3. AMSTERDÃ
Apresentação no porto de Amsterdã, onde estará 
atracado o A-ROSA AQUA. Check in e acomodação no 
navio, tempo livre. Coquetel de boas-vindas e jantar. 
Noite a bordo.

DIA 4. AMSTERDÃ 
Pensão completa a bordo. De manhã o navio A-ROSA 
AQUA estará atracado no porto de Amsterdã. Depois 
do café da manhã, começaremos nossa visita incluída 
à cidade de Amsterdã. Certamente incluem os canais, 
a cidade velha e a Praça Dam, em pleno centro de 
Amsterdã, rodeado de edifícios dos séculos XVI e XVII, 
entre os quais se destacam a Câmara Municipal, o 
Bairro Judeu ... Retorno ao navio para o almoço. Tarde 
de navegação para Colônia. Jantar e entretenimento 
a bordo.

DIA 5. COLÔNIA
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, nós 
estaremos navegando. Às 14:00 estaremos atracados 
em Colônia. Depois do almoço, você pode fazer uma 
visita incluída a pé pela cidade. Nós vamos passar pela 
parte histórica, onde se encontra os monumentos da 
época dos romanos e igrejas medievais. Vamos visitar 
a Catedral em estilo gótico, considerado uma das 
maiores da Europa. No final da visita, vamos provar 
um copo da cerveja típica de Colónia “Kolsh”. Jantar a 
bordo. Noite de navegação.

DIA 6. COBLENÇA-ROCHEDO LORELEY-
RUDESHEIM
Quando você acordar, nós estaremos atracados em 
uma das cidades mais emblemáticas da Alemanha. 
Depois um esplêndido buffet de café da manhã, uma 
visita será feita a pé incluída a partir de Coblença, 
cidade onde convergem o Reno e o Mosela, bem no 
chamado esquina alemã. Tempo livre. Almoço buffet. 
Pela tarde, nós vamos navegar através de uma das 
mais belas passagens de Reno. Podemos admirar a 
famosa rocha “Loreley” ou “Sereia do Reno “uma 
enorme rocha sólida que aparece na margem direita 
do rio. Nessa parte, o Reno forma um perfeito “S”, 
estreita e corre entre montanhas de 130 m de altura 
nos mostrando lados seus atrativos “castelos fortaleza”. 
Às 20:00, chegaremos a Rudesheim, animada e 
movimentada, a capital do vinho. Visita à cidade. Noite 
à bordo.

DIA 7. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
chegaremos em Mannheim, uma cidade localizada 
na foz do Rios Reno e Neckar e que tem o segundo 
principal porto fluvial da Alemanha. Tempo livre para 
aproveitar a sua vontade. Depois do almoço, sugerimos 
que você faça, opcionalmente, a visita de Heidelberg, 
uma das cidades mais bonitas da Alemanha, 
caracterizado por seu ambiente universitário, sua 
romântica ponte de pedra, ruas animadas e, claro, o 
seu famoso castelo. De Heidelberg iremos para Speyer, 

onde nos espera atracado o navio AQUA A-Rosa. Jantar 
e noite a bordo.

DIA 8. ESTRASBURGO (KHEL) -BADEN-BADEN
Pensão completa a bordo. Quando você acorda 
estaremos ancorados em Kehl, de onde vamos fazer 
a visita incluída à Estrasburgo, linda cidade, cujo 
centro histórico foi declarado Património Mundial pela 
UNESCO. Estrasburgo mantém o charme de ser uma 
cidade feito sob medida para o homem, fácil de andar, 
com belos edifícios, românticos becos estreitos, e com 
belas casas adornadas com madeira esculpida. É um 
autêntico prazer caminhar pelo centro histórico. Se 
desejar, opcionalmente você pode fazer uma excursão 
para Baden-Baden (50 km), uma das “cidades termais” 
mais emblemático da Alemanha. Noite a bordo.

DIA 9. BREISACH: FRIBURGO E COLMAR
Pensão completa a bordo. Hoje nós temos um dia 
inteiro livre pela frente. Nós iremos, opcionalmente, 
visitar Freiburg, capital de uma das mais belas regiões 
da Europa (Floresta Negra). Retorno ao navio para o 
almoço. Pela tarde, visita opcional à Colmar (capital 
da Alsácia). Em Colmar, vamos visitar a interessante e 
atraente parte histórica. Retorno ao navio. Tempo livre 
para passear em Breisach até a hora de partir. Jantar e 
noite a bordo.

DIA 10. BASEL
Buffet de café da manhã. Desembarque e fim da 
viagem e de nossos serviços.

INCLUIDO 

•   Cruzeiro A-ROSA AQUA: pensão completa a bordo. 
Café da manhã, almoço e jantar em excelentes 
buffets. 
Água mineral incluída.

•   Pensão completa “Plus”: Snack ao meio-dia no dia 
do embarque. Durante a estadia no navio, oferecemos 
às 15:00 horas, café e chá acompanhado de bolos. 
Água mineral na cabine: 1 garrafa por pessoa na 
chegada.

•   Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro.

• Maleteiros: para embarque e desembarque.

• Assistência permanente a bordo em espanhol.

•   Visitas incluídas em espanhol: 
Amsterdã panorâmico. 
Colônia panorâmica com degustação de cerveja. 
Rudesheim panorâmico (itinerário de Reno I). 
Mainz panorâmica (itinerário Reno II). 
Cobertura Panorâmica. 
Estrasburgo panorâmico.

• Barco fretado exclusivamente pela Panavisión 
Cruzeiros.

n Bebidas Premium 315 $
n Bebidas Clasic 190 $

Itinerário nº 2
Amesterdã, Colônia, Coblença, Loreley Rock, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo, Breisach, Basiléia 

NOTAS
O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorjetas (en-
tre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras despesas não 
específicas como incluído no itinerário.

No caso de uma inundação ou uma diminuição no rio ou qualquer 
outro evento que impeça o desenvolvimento normal do itinerário, 
por razões de segurança, a companhia de navegação pode mo-
dificar o programa e a rota mesmo para executar alguma parte 
dela por estrada, constituindo essa possibilidade é uma condição 
assumida pelo cliente ao contratar a viagem. Os horários indicados 
são aproximados.

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Salidas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Exterior doble Exterior doble con varanda con varanda

Julho  4 2.225 2.245 2.530 2.585

Julho  11* 2.215 2.045 2.520 2.575

Julho 18 2.230 2.255 2.540 2.595

Julho   25* 2.225 2.245 2.530 2.585

Agosto  1 2.230 2.255 2.540 2.595

Agosto   8* 2.225 2.245 2.530 2.585

Impuestos y tasas de puerto:  150 $ 
Crianças livres  (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis na categoria S. De 2 a 12 anos incluído, compartil-
hando cabine com desconto de 20% para adultos. Não há cabines individuais. O duplo deve ser usado como uso single, o 
suplemento é 80%.
Desconto de cabine tripla: 10% por pessoa no preço da cabine S..
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Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 

anos 

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados



RIVA,     **** PLUS

DONNA,**** PLUS

NOSSOS NAVIOS no   DANÚBIO



NOSSOS NAVIOS no   DANÚBIO
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Os decks dos nossos navios
…são idênticos para os dois barcos

01 Passadiço
02 Escadas
03 Piscina
04 Espreguiçadeiras
05 Claraboia
06 Passarela
07 Xadrez gigante
08 Shuffleboard
09 Putting green (golfe)
10 Churrasco
11 Restaurante externa
12 Salão de dia/Rest. buffet
13 Café bar
14 Vestuario
15 Recepção

16 Massagem/Beleza
17 Sauna finlandesa
18 Sauna a vapor
19 Vestiários
20 Duchas massagem
21 Área de relaxamento
22 Espaço para fitness
23 Bar
24 Salão
25 Salão de baile
26 Entrada
27 WC
28 Loja
29 Área buffet

Instalações comuns
A-ROSA DONNA e A-ROSA RIVA

Passageiros: 242
Comprimento: 124,5 m
Largura: 14,4 m
Velocidade: 24 km/h
Potência: 2x 800 kw
Bandeira: alemã
Ano de construção: 2004

As janelas só podem ser abertas na 
categoria C, com varanda francesa.
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As cabines
grande varanda francesa, 2 camas baixas, AC, TV...

C   48 cabines 
2 camas, externa  
com varanda francesa 
16 m2, Deck 2

D   6 cabinas 
2 camas exterior  
16,5 m2, Puente 3

S   4 cabines 
2 camas, externa 
14,5 m2, Deck 1

A   42 cabines 
2 camas, externa 
15,5 m2, Deck 1 
Admite uma 3ª cama



10 dias    a partir de 2.220 $Danúbio Clássico 
Viena, Esztergom, Budapeste, Bratislava, Vale do Danubio...

DANÚBIO CLÁSSICO

Dia Cidades

  1 BRASIL-MUNIQUE (Alemanha) –  – 
 Noite a bordo 

  2  MUNIQUE (Alemanha)    
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

  3 ENGEHARTSZELL (Áustria)  –  – 
 Transferência para o porto e embarque

  4  VIENA (Áustria)     
 À tarde visita à cidade. À noite concerto  
 de música de Mozart e Strauss (opcional).

  5  VIENA (Áustria)  –  17.00 
 Visita a Viena Artística (opcional).

  6 ESZTERGOM (Hungria)  12.00  – 
 Visita a Curva do Danúbio 
 BUDAPESTE (Hungria) 
 Visita Panorâmica de Budapeste. 
 Budapeste à noite com folclore (opcional).

  7 BUDAPESTE (Hungria)  –  18.30 
 Visita Artística de Budapeste (opcional).

  8 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 16.30 
 Passeio a pé pela cidade

  9 VALE DO WACHAU (Áustria) – – 
 MELK (Austria) 12.00 16.00 
 Visita à Abadia (opcional).

10 ENGEHARTSZELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque e transferência  
 ao aeroporto

Navio  A-ROSA DONNA  4**** Plus                              de Viena à Budapeste

Budapest

Bratislava
Krems

Engelhartszell

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

FRETADO

PARCIALMENTE

Assistência  
a bordo e visitas  

turísticas em 
“espanhol”
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Itinerario nº 3: 
Engehartszell, Viena, Esztergom, BudapestE, Bratislava, Wachau

DIA 1. BRASIL - MUNIQUE
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Munique. Noite a 
bordo..

DIA 2. MUNIQUE
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel.
Tempo livre. Hospedagem. 

DIA 3. MUNIQUE-ENGEHARTSZELL
Apresentação no cais de Engehartszell, onde está 
atracado o A-ROSA DONNA. Check in e acomodação 
no barco, tempo livre. Coquetel de boas-vindas e 
jantar. Noite a bordo

DIA 4. VIENA
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, A 
ROSA DONNA continuará navegando através de uma 
das partes mais bonitas do Danúbio. Desfrute de um 
excelente café da manhã e as vistas do deck-solarium.
Almoço buffet a bordo. Às 14:00 o navio vai atracar 
em Viena. À tarde, visita à cidade incluída em nossa 
programação. Antiga capital do Império Austrohún-
garo, uma maravilha para os sentidos. Tempo livre 
na cidade. Volte para o navio. Oportunidade também 
para assistir a um concerto de música clássica (opcio-
nal) com obras de Mozart e Strauss. Buffet de jantar 
e noite a bordo.

DIA 5. VIENA
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo 
pela frente (até as 20 horas) para continuar visitando 
Viena. De manhã, visita opcional ao Palácio Schonn-
brunn, a antiga residência de verão dos imperadores. 
Visita, também opcional, para o Opera de Viena. Re-
torno ao navio para o nosso almoço, buffet a bordo. 
Tarde livre para continuar caminhando por esta cida-
de maravilhosa. Às 20:00 vamos navegar em direção 
a Hungria. Navegação. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. ESZTERGOM - BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, 
estaremos na Hungria, especificamente em 
Estzergorm. Depois de um excelente café da manhã, 
faremos uma visita incluída à Curva do Danúbio. 
Às 10h30 vamos navegar para Budapeste. Almoço 
buffet a bordo. Na parte da tarde, visita incluída a 
esta linda cidade. Podemos admirar o Parlamento, 
a Ópera, a Catedral de San Esteban, o Castelo, etc. 
Buffet de jantar e noite a bordo. Se desejar, participe 
de uma visita noturna à Budapeste (opcional) para 
admirar suas iluminações, declarado pela UNESCO 
como Patrimônio da Humanidade, vamos terminar a 
visita com a assistência a um show folclórico. Noite 
a bordo.

DIA 7. BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo para 
continuar visitando e desfrutando desta bela cidade. 
Entre outras atividades, propomos uma visita ao 
Parlamento, à Basílica e também à sinagoga judia, 
que é a segunda maior do mundo, apenas superada 
pelo de Jerusalém. Almoço buffet a bordo. Tempo 
livre para continuar a passear por Budapeste. Às 
16:00, vamos navegar para a Eslováquia. Noite a 
bordo.

DIA 8. BRATISLAVA
Pensão completa a bordo. Às 9:00, nós estaremos 
entrando na Bratislava, a capital da Eslováquia. Após 
o café da manhã, visita a pé pela cidade. Visitaremos 
seu centro histórico com múltiplos palácios, igrejas e 
museus. Retorno ao navio para o almoço a bordo em 
buffet. À tarde tempo livre. Às 18:00 vamos navegar 
em direção ao Wachau. Buffet de jantar a bordo. 
Navegação.

DIA 9. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensão completa a bordo. Navegação de manhã 
para uma das áreas mais bonitas pelas quais passa 

o Danúbio, o chamado “Wachau”. Às 12.30, 
chegaremos a Melk. Participe de uma excursão 
opcional pela qual visitaremos Melk com sua abadia 
Beneditino. Almoço buffet a bordo. Tarde livre. Buffet 
de jantar. Noite a bordo.

DIA 10. ENGEHARTSZELL
Buffet de café da manhã Desembarque e fim da 
viagem e de nossos serviços.

INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA DONNA, pensão completa. Almoço 
e jantar em excelentes buffets. Incluído água mineral.

•  Pensão completa “Plus”

•  Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Visitas incluídas em espanhol: Visita panorâmica em 
Viena, Curva do Danúbio, vsista panorâmica em Buda-
peste, visita panorâmica na Bratislava.

n Bebidas Premium 315 $
n Bebidas Clasic 190 $

NOTAS

El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas 
(entre 5 y 8 euros por persona y DIA), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento 
que impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de 
seguridad, la naviera puede modificar el programa y la ruta 
incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, 
constituyendo esta posibilidad una condición asumida por el 
cliente al contratar el viaje. Los horarios indicados son apro-
ximados.

HOTEL previsto, o similar
 Munich: Holiday Inn City Center**** Ciudad

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Salidas
Cabine S Cabine A Cabine C

Externa doble Externa tripla con varanda

Abril 26 2.220 2.550 2.800

Maio 3 10 17 2.220 2.550 2.800

Maio 24 2.230 2.560 2.815

Junho 14 21 28 2.230 2.560 2.815

Agosto 16 2.240 2.570 2.830

Agosto 30 2.230 2.560 2.815

Setembro   6 2.230 2.560 2.815

Setembro 13 20 27 2.220 2.550 2.800

Outubro   4 11 2.220 2.550 2.800

Crianças grátis  (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Na categoria A. De 2 a 12 anos, em quarto duplo, 
compartilhando com um adulto, desconto de 20%.  
Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único uso, o suplemento é de 80%.
Impostos e taxas portuárias:  90 $

Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 

anos 

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados



Assistência  
a bordo e visitas  

turísticas em 
“espanhol”

Danúbio Azul 
Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapeste .... 10 dias    a partir de 2.045 $

FLETADO EN

EXCLUSIVANavio A-ROSA RIVA  4**** Plus                              de Linz à Budapeste

Budapest

Bratislava
Krems

Engelhartszell

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

DANÚBIO AZUL

Dia Cidades

  1 BRASIL-MUNIQUE (Alemanha) –  – 
 Noite a bordo 

  2  MUNIQUE (Alemanha)    
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

  3 ENGEHARTSZELL (Áustria)  –  – 
 Transferência para o porto e embarque

  4  VIENA (Áustria)     
 À tarde visita à cidade. À noite concerto  
 de música de Mozart e Strauss (opcional).

  5  VIENA (Áustria)  –  17.00 
 Visita a Viena Artística (opcional).

  6 ESZTERGOM (Hungria)  12.00  – 
 Visita a Curva do Danúbio 
 BUDAPESTE (Hungria) 
 Visita Panorâmica de Budapeste. 
 Budapeste à noite com folclore (opcional).

  7 BUDAPESTE (Hungria)  –  18.30 
 Visita Artística de Budapeste (opcional).

  8 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 16.30 
 Passeio a pé pela cidade

  9 VALE DO WACHAU (Áustria) – – 
 MELK (Austria) 12.00 16.00 
 Visita à Abadia (opcional).

10 ENGEHARTSZELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque e transferência  
 ao aeroporto



DIA 1. BRASIL - MUNIQUE
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Munique. Noite a bordo..

DIA 2. MUNIQUE
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel.
Tempo livre. Hospedagem. 

DIA 3. MUNIQUE-ENGEHARTSZELL
Apresentação no cais de Engehartszell, onde está 
atracado o A-ROSA DONNA. Check in e acomodação 
no barco, tempo livre. Coquetel de boas-vindas e 
jantar. Noite a bordo

DIA 4. VIENA
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, A 
ROSA DONNA continuará navegando através de uma 
das partes mais bonitas do Danúbio. Desfrute de um 
excelente café da manhã e as vistas do deck-solarium.
Almoço buffet a bordo. Às 14:00 o navio vai atracar 
em Viena. À tarde, visita à cidade incluída em nossa 
programação. Antiga capital do Império Austrohún-
garo, uma maravilha para os sentidos. Tempo livre na 
cidade. Volte para o navio. Oportunidade também 
para assistir a um concerto de música clássica (opcio-
nal) com obras de Mozart e Strauss. Buffet de jantar e 
noite a bordo.

DIA 5. VIENA
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo 
pela frente (até as 20 horas) para continuar visitando 
Viena. De manhã, visita opcional ao Palácio Schonn-
brunn, a antiga residência de verão dos imperadores. 
Visita, também opcional, para o Opera de Viena. Re-
torno ao navio para o nosso almoço, buffet a bordo. 
Tarde livre para continuar caminhando por esta cida-
de maravilhosa. Às 20:00 vamos navegar em direção 
a Hungria. Navegação. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. ESZTERGOM - BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, 
estaremos na Hungria, especificamente em 
Estzergorm. Depois de um excelente café da manhã, 
faremos uma visita incluída à Curva do Danúbio. 
Às 10h30 vamos navegar para Budapeste. Almoço 
buffet a bordo. Na parte da tarde, visita incluída a 
esta linda cidade. Podemos admirar o Parlamento, 
a Ópera, a Catedral de San Esteban, o Castelo, etc. 
Buffet de jantar e noite a bordo. Se desejar, participe 
de uma visita noturna à Budapeste (opcional) para 
admirar suas iluminações, declarado pela UNESCO 
como Patrimônio da Humanidade, vamos terminar a 
visita com a assistência a um show folclórico. Noite 
a bordo.

DIA 7. BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo para 
continuar visitando e desfrutando desta bela cidade. 
Entre outras atividades, propomos uma visita ao 
Parlamento, à Basílica e também à sinagoga judia, 
que é a segunda maior do mundo, apenas superada 
pelo de Jerusalém. Almoço buffet a bordo. Tempo 
livre para continuar a passear por Budapeste. Às 
16:00, vamos navegar para a Eslováquia. Noite a 
bordo.

DIA 8. BRATISLAVA
Pensão completa a bordo. Às 9:00, nós estaremos 
entrando na Bratislava, a capital da Eslováquia. Após 
o café da manhã, visita a pé pela cidade. Visitaremos 
seu centro histórico com múltiplos palácios, igrejas e 
museus. Retorno ao navio para o almoço a bordo em 
buffet. À tarde tempo livre. Às 18:00 vamos navegar 
em direção ao Wachau. Buffet de jantar a bordo. 
Navegação.

DIA 9. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensão completa a bordo. Navegação de manhã 
para uma das áreas mais bonitas pelas quais passa 

o Danúbio, o chamado “Wachau”. Às 12.30, 
chegaremos a Melk. Participe de uma excursão 
opcional pela qual visitaremos Melk com sua abadia 
Beneditino. Almoço buffet a bordo. Tarde livre. 
Buffet de jantar. Noite a bordo.

DIA 10. ENGEHARTSZELL
Buffet de café da manhã Desembarque e fim da 
viagem e de nossos serviços.

Itinerario nº 4:  Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau...

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Ventana B

Externa Externa Com varanda Panorâmica
Julho  4 25 2.200 2.285 2.730 2.730

Julho 11 2.190 2.045 2.725 2.725

Julho 18 2.215 2.295 2.740 2.740

Agosto   1 2.215 2.295 2.740 2.740

Agosto   8 2.200 2.285 2.730 2.730

Tasas de puerto: 150 $  neto.
Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble com-
partiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina.  
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.

NOTAS

O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorje-
tas (entre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras 
despesas não especificado como incluído no itinerário. Em 
caso de inundações ou diminuições imprevistas do rio ou de 
outro evento de força maior, o comandante pode ser visto 
forçada a modificar o programa e a rota por razões de segu-
rança, os horários indicados são aproximados.

INCLUIDO 

•  Cruzeiro A-ROSA RIVA, pensão completa a bordo.
Café da manhã, almoço e jantar em excelentes buffets. 
Incluído água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Snack ao meio-
dia no dia do embarque Durante a estadia no 
barco, ofereceremos às 15:00 horas, café e chá 
acompanhado de bolos. Água mineral na cabine: 1 
garrafa por pessoa na chegada.

•  Alojamiento em cabines duplas com 2 camas e ban-
heiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•   Visitas incluídas em espanhol: 
Panorâmica de Viena. Visão geral de Budapeste.  
Panorâmica de Bratislava. Passeio a pé pela Dürnstein. 
Curva do Danúbio

n Bebidas Premium 315 $
n Bebidas Clasic 190 $

HOTÉIS previstos, ou similar
 Munich: Holiday Inn City Center**** Ciudad
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Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 

anos 

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados
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MS KRASIN,   3*** SUP
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Instalaçoes comuns
• 2 restaurantes
• 2 bares
• Sala de conferencias
• Enfermería
• Lonja Souvenir
• Lavandería
• Espaço de leitura

Instalaçoes cabines
• Ar condicionado
• Baño (lavabo, ducha, wc)
• Frigorífico
• Voltagem  (220V)
• Armario
• Armario

Ficha técnica 
• Passageiros: 240
• Tamanho: 125 m
• Targura: 16,7 m
• Altura: 2,76 m

Os decks dos nossos navios
MS Krasin  3*** SUP.

Doble Individual Junior Suite

4  Deck Lanchas

3  Deck Superior

2  Deck Principal

1  Deck Inferior

Junior Suite

SuiteDeck Superior

Deck LanchasDeck Principal

Deck Inferior
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Restaurante a bordo
Deixe-se mimar com a nossa oferta gastronómica, a 

refeições e jantares são servidos pela nossa excelente 

equipe de garçons. 

MS Ms Krasin 
Este navio elegante e acolhedor para 250 passageiros, tem 5 pavimentos e 142 cabines amplas, todas externas. Conta com um res-

taurante elegante, um lounge com seu próprio bar e um lounge panorâmico.

Salão panorâmico
Aprecie as excelentes vistas do nosso café-bar.

Instalações e serviços
... navio exclusivo Ms Krasin
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MS KRASIN  3***...  de São Petersburgo a Moscou

13 dias      a partir de  1.700 $
A Grande Rússia I
São Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritsky, Yaroslavl, 
Uglich, Moscou...

Dia Porto chegada saída

  1 BRASIL-SÃO PETERSBURGO

Noite a bordo

– –

  2 SÃO PETERSBURGO
Traslado ao porto e embarque

  3 SÃO PETERSBURGO
Visita à cidade (inclusa)
Museu Hermitage (incluso)

– –

  4 SÃO PETERSBURGO
Jardins de Pushkin (opcional)

– 16:45

  5 SÃO PETERSBURGO

  6 MANDROGI
Visita à cidade (inclusa)

10.30 15:00

  7 KIZHI
Museu de Madeira a céu 
aberto (incluso)

08:00 12:00

  8 GORITSKY
Mosteiro de São Cirilo (incluso)

13:00 16:00

  9 YAROSLAVL
Visita à cidade (inclusa)

15:00 20:00

 10 UGLICH
Visita Kremlin e igreja de Dimi-
tri (inclusa)

09:00 12:30

11 MOSCOU
Panorâmica pela cidade 
(inclusa)

13:00 –

12 MOSCOU
Visita Kremlin (inclusa)

– –

13 MOSCOU
Traslado ao aeroporto

– –

A GRANDE RUSIA II
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Itinerário nº 5 
São Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritsky, Yaroslavl, Uglich, Moscou

DIA 1. BRASIL - SÃO PETERSBURGO
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para São Petersburgo. Noite a 
bordo.

DIA 2. SÃO PETERSBURGO
Chegada, assistência e traslado ao porto para 
embarcar no MS. Krasin. Jantar e noite a bordo. 
Depois do jantar, você pode desfrutar das atrações que 
estadia no navio lhe proporciona.

DIA 3. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Café da manhã. Visita a 
uma das cidades mais belas do mundo, conhecida 
como a "Veneza do Norte" por suas vias navegáveis. 
O centro da cidade é considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. À tarde você vai poder 
descobrir a cidade por conta própria, descansar a 
bordo ou participar de uma excursão opcional. Jantar e 
acomodação a bordo.

DIA 4. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Na parte da manhã 
visitaremos um dos museus mais famosos do mundo, 
o Hermitage, antigo palácio de inverno e residência 
dos imperadores que abriga uma importante coleção 
de mais de três milhões de obras. Tarde livre para fazer 
compras. Noite a bordo.

DIA 5. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Dia livre em São 
Petersburgo para passear ou fazer compras. 
Possibilidade de fazer excursões opcionais, como por 
exemplo, a visita aos jardins do palácio Pushkin. No 
final da tarde, zarparemos para Mandrogi. Hoje será 
feita a apresentação da tripulação, que irá desejar a 
todos um feliz cruzeiro. Noite a bordo.

DIA 6. MANDROGI
Pensão Completa a bordo. Nossa navegação nos 
conduzirça à diminuta aldeia de Mandrogui, às 
margens do rio Suir, a via fluvial que conecta os lagos 
Onega e Ládoga. Restaurada depois da 2ª Guerra 
Mundial, é atualmente uma aldeia hospitaleira e bem 
cuidada. Durante seu tempo livre, você vai poder 
entrar nas oficinas dos artesãos, comprar souvenirs, ou 
mesmo participar de sua criação. Você também pode 
visitar o minizoo por conta própria, dar um passeio de 
carruagem, entrar na cafeteria para provar os doces 
com frutas do bosque e outros recheios, ou degustar 
a vodca do museu dedicado a esta bebida nacional. 
Se as condições meteorológicas forem favoráveis, 
o almoço será feito ao ar livre, nas margens do rio. 
Jantar a bordo.

DIA 7. ILHA DE KIZHI
Pensão Completa a bordo. Café da manhã. 
Chegaremos à ilha de Kizhi bem cedo. A ilha possui 
um Museu de Arquitetura de Madeira declarado 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. Retorno a 
bordo e almoço. Tarde de navegação durante a 
qual poderemos continuar aumentando nossos 
conhecimentos de russo e de canções russas.

DIA 8. GORITSKY
Pensão Completa a bordo. Pela manhã, durante a 
navegação, receberemos algumas informações sobre 
Goritsky. Desembarque e visita à cidade, situada na 

margem esquerda do rio Cheksna. Sua maior atração 
turística é o mosteiro de São Cirilo do Lago Branco.

DIA 9. YAROSLAVL
Pensão completa a bordo. Chegada, desembarque 
e visita a esta antiga cidade russa localizada na 
confluência dos rios Volga e Kotorosl. Visita inclusa à 
igreja do profeta Elias. Descobriremos o território do 
mosteiro da Transfiguração que data do século XII e é 
um dos mais antigos da região do Volga. Retorno ao 
navio. Noite a bordo.

DIA 10. UGLICH
Pensão Completa a bordo. Chegada a Uglich nas 
primeiras horas da manhã, uma cidade que faz parte 
do famoso anel de ouro formado pelas cidades 
medievais situadas ao redor de Moscou. Desembarque 
e visita ao Kremlin e à Igreja de São Dimitri 
ensanguentado. Retorno ao navio. Almoço a bordo. 
Na parte da tarde, durante a navegação, teremos 
uma aula de canções russas. Jantar com o capitão. 
Navegação para Moscou.
 
DIA 11. MOSCOU
Pensão Completa a bordo. Desembarque para realizar 

a visita panorâmica inclusa pela cidade, que terá início 
na Praça Vermelha, onde se encontra o Museu de 
História e a Catedral da Intercessão, mais conhecida 
como Templo de São Basílio. Tarde livre para passear 
pela cidade. Retorno a bordo. Jantar. Finalizado o 
passeio, você poderá optar por realizar a visita opcional 
a Moscou de noite incluindo o metrô, conhecido 
como Palácio Subterrâneo, ou descansar no navio 
desfrutando de uma noite musical.
 
DIA 12. MOSCOU
Pensão Completa a bordo. Visita inclusa e com guia 
no Kremlin, antiga residência dos czares russos, 
atual sede da presidência. Admiraremos a mágica 
Praça das Catedrais da Anunciação, de São Miguel 
Arcanjo e da Assunção, a mais importante da Rússia. 
Retorno a bordo para almoçar. Na parte da tarde 
você poderá participar de diversas excursões opcionais 
como: famoso Circo de Moscou, ou assistir ao show 
Kostroma de folclore nacional. Jantar a bordo. 
 
DIA 13. MOSCOU - ESPANHA
Café da manhã. No horário marcado, traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo com destino a 
Espanha. Fim da viagem e de nossos serviços.

VISTOS
Não inclusos. Serão tramitados pela Panavisión. O custo 
varia de acordo com o tempo de antecedência solicitado. 
Consulte no momento da reserva.

INCLUSO 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto.

•  Acomodação em camarotes conforme categoria es-
colhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Krasin, com pensão 
completa (primeiro dia, jantar e último, café da manhã) 1 
garrafa de água (0,5 l) por pessoa diariamente.

•  Chá quente e bebidas refrescantes depois das excursões.

•  Guias falando espanhol.

•  Cocktail de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão. 

•  Carregadores: para o embarque e desembarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano: 
Visita a Moscou, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritsky, 
Mosteiro de São Cirilo, Ilha de Kizhi, visita a Mandrogi, 
São Petersburgo e Museu Hermitage. 

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo $

Salidas
Confort
Suite

Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Maio 26 1.700 1.775 1.900 1.990
Junho 17 1.795 1.820 1.930 2.140
Julho  1.850 1.920 1.990 2.175
Julho 1.850 1.920 1.990 2.175
Agosto 22 1.700 1.775 1.900 1.990
Suplemento por cabina individual: 50%. 
Desconto 3º passageiro em triplo: 10% pára terceira pessoa em coberta inferior

NOTAS

O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorjetas 
(entre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras des-
pesas não especificado como incluído no itinerário. Em caso 
de inundações ou diminuições imprevistas do rio ou de outro 
evento de força maior, o comandante pode ser visto forçada 
a modificar o programa e a rota por razões de segurança, os 
horários indicados são aproximados.

9
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Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados
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MS ROSSIA  5*****...  de Moscou a São Petersburgo

A Grande Rússia II
Moscou, Uglich, Goritsky, Kizhi, Mandrogi, São Petersburgo...

Dia Porto chegada saída

  1 BRASIL-MOSCOU
Noite a bordo

– –

  2 MOSCOU 
Traslado ao porto e embarque

  3 MOSCOU
Visita a Moscou e Kremlin 
(inclusa)
Moscou de noite (opcional)

– –

  4 MOSCOU
Metrô de Moscou (opcional)

– –

 5 MOSCOU
Dia livre

17:30

  6 UGLICH
Visita à cidade (inclusa)

16.30 19:30

  7 YAROSLAVL
Visita à cidade (inclusa)

08:00 12:00

  8 GORITSKY
Mosteiro de São Cirilo (incluso)

10:00 14:00

  9 ILHA DE KIZHI
Museu de Madeira a céu 
aberto (incluso)

16:30 20:00

 10 MANDROGI
Visita à cidade (inclusa)

11:00 13:30

 11 SÃO PETERSBURGO
Visita à cidade (inclusa)
Museu Hermitage (incluso)

08:00 -

12 SÃO PETERSBURGO
Jardins de Pushkin (opcional)

- -

13 SÃO PETERSBURGO
Desembarque e traslado ao 
aeroporto

- -

13 dias      a partir de  1.700 $
A GRANDE RUSIA II
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Itinerário nº 6
Moscou, Uglich, Goritsky, Kizhi, Mandrogi, São Petersburgo.

INCLUSO 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto.

•  Acomodação em camarotes conforme categoria es-
colhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Rossia, com pen-
são completa (primeiro dia, jantar e último, café da ma-
nhã) 1 garrafa de água (0,5 l) por pessoa diariamente.

•  Chá quente e bebidas refrescantes depois das excursões.

•  Guias falando espanhol.

•  Cocktail de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão. 

•  Carregadores: para o embarque e desembarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano: 
Visita a Moscou, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritsky, 
Mosteiro de São Cirilo, Ilha de Kizhi, visita a Mandrogi, 
São Petersburgo e Museu Hermitage. 

NOTAS IMPORTANTES

Válidas para todos os nossos cruzeiros na Rússia. Itinerários, horários de chegada e saída sujeitos a alterações em 
virtude de variações do nível d'água e da passagem das eclusas.

Guia local falando espanhol em Moscou e São Petersburgo. Para as outras cidades, tradução simultânea.

DIA 1. BRASIL - MOSCOU
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Moscou. Noite a bordo.

DIA 2. MOSCOU
Chegada, assistência e traslado ao porto para 
embarcar no cruzeiro MS. Rossia. Check-in. 
Acomodação e tempo livre. Jantar e noite a bordo.

DIA 3. MOSCOU 
Pensão Completa. Visita panorâmica inclusa pela 
cidade, que terá início na Praça Vermelha, onde 
se encontra o Museu de História e a Catedral 
da Intercessão, mais conhecida como Templo de 
São Basílio. Em seguida, visita ao Kremlin, antiga 
residência dos czares russos e atual sede da 
presidência. Veremos a mágica Praça das Catedrais da 
Anunciação, de São Miguel Arcanjo e da Assunção, 
a mais importante da Rússia. Retorno a bordo para o 
jantar. Finalizado o passeio, você poderá optar entre 
fazer a visita opcional a Moscou de noite incluindo 
o metrô, conhecido como Palácio Subterrâneo, ou 
ainda, descansar a bordo desfrutando de uma noite 
musical.

DIA 4. MOSCOU 
Pensão Completa a bordo. Aproveite o dia livre em 
Moscou para fazer compras ou participar de uma 
de nossas diversas excursões opcionais, como por 
exemplo: a metro de Moscou. 

DIA 5. MOSCOU 
Pensão Completa a bordo. No fim da tarde 
seguiremos para Uglich. Hoje a tripulação vai se 
apresentar diante de todos para desejar um feliz 
cruzeiro.

DIA 6. UGLICH 
Pensão Completa a bordo. Chegada a Uglich, 
uma cidade que faz parte do famoso anel de ouro 
formado pelas cidades medievais situadas ao redor de 
Moscou. Desembarque e visita inclusa ao Kremlin e à 
igreja de São Dimitri ensanguentado. Entre os muitos 
belos monumentos, destacamos a igreja da Assunção 
(1628). Retorno ao navio. Jantar e bordo e navegação 
para Yaroslavl. Programa de entretenimento.

DIA 7. YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Desembarque e visita a 
esta antiga cidade russa localizada na confluência dos 
rios Volga e Kotorosl. Visita inclusa à Igreja do profeta 
Elias (por fora), e ao Mosteiro da Transfiguração, uma 
das atrações mais interessantes da cidade. Retorno a 
bordo. Almoço e navegação para Goritsky. Tarde a 
bordo durante a qual podemos continuar a cultivar 
nossos conhecimentos de russo, jogar uma partida de 
bingo russo. Jantar a bordo.

DIA 8. GORITSKY 
Pensão Completa a bordo. Chegada a Goritsky. 
Desembarque e visita à cidade, situada na margem 
esquerda do rio Cheksna. Sua maior atração turística 
é o mosteiro de São Cirilo do Lago Branco. Tarde de 
navegação. Opcionalmente, você pode participar de 
uma festa de degustação de vodca e blini, produtos 
típicos russos por excelência.

DIA 9. ILHA DE KIZHI 
Pensão Completa a bordo. Durante este dia, 
navegaremos ao longo do grandioso lago Onega. 
Almoço a bordo e, em seguida, visita à ponte de 
comando da embarcação. Chegada a Kizhi por 
volta das 17 horas. Desembarque e visita a pé pelos 
lugares mais emblemáticos. A ilha possui um Museu 
de Arquitetura de Madeira declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. Retorno a bordo e jantar 
pirata. Navegação para Mandrogi.

DIA 10. MANDROGI 
Pensão Completa a bordo. Enquanto navegamos pelo 
rio Suir, depois do café da manhã, participaremos de 
uma pequena reunião informativa sobre Mandrogi. 
Chegada a Mandrogi no meio da manhã. Visita 
aos lugares mais interessantes: Vilarejo tradicional 
russo; interior e exterior de suas típicas casas de 
madeira. Almoço/churrasco russo “Shashlik” ao ar 
livre. Retorno ao navio e saída para São Petersburgo. 
Tempo livre para descansar e preparar-se para o 
jantar com o capitão. Terminaremos o dia com dança 
e música ao vivo.

DIA 11. SÃO PETERSBURGO 
Pensão Completa a bordo. Chegamos a São 

Petersburgo!!! uma das cidades mais belas do 
mundo. Desembarque para uma visita à cidade, 
conhecida como a Veneza do Norte por suas vias 
navegáveis. O centro da cidade é considerado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Na parte 
da tarde, visita inclusa ao Museu Hermitage, um dos 
maiores do mundo. Retorno a bordo. Jantar, música 
ao vivo. Opcionalmente você vai poder assistir a um 
Show Folclórico.

DIA 12. SÃO PETERSBURGO 
Pensão Completa a bordo. Hoje oferecemos 
diferentes excursões opcionais, como por exemplo, 
a visita aos jardins do palácio Pushkin. Na parte da 
tarde, assista, opcionalmente, a um ballet ou faça 
uma visita noturna em São Petersburgo. Se você 
prefere ficar no navio, poderá desfrutar de um 
musical ao vivo interpretado pelos músicos a bordo.

DIA 13. SÃO PETERSBURGO - BRASIL
Café da manhã. No horário marcado, traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo com destino a 
Espanha. Fim da viagem e de nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo $

Saídas
Confort
Suite

Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Maio 15 1.700 1.775 1.900 1.990
Junho 28 1.795 1.820 1.930 2.140
Julho 20 1.745 1.920 1.990 2.175
Agosto 11 1.745 1.920 1.990 2.175
Suplemento por cabina individual: 50%. 
Desconto 3º passageiro em triplo: 10% pára terceira pessoa em coberta inferior

Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados



Mais Informações em nosso site
www.panavision-tours.com.br➟
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