
Europa low cost

* Consulte as condições especiais para este pacote.

DÍA 1º. Domingo. AMÉRICA – MADRI
Saída da sua cidade de origem com destino final Madri.
DÍA 2º. Segunda-feira. MADRI.
Chegada ao aeroporto de Barajas. Pela tarde, visita panorâmica da cidade com guía local, para mostrar-nos os 
monumentos e contrastes da capital da Espanha. Percorreremos seus principais pontos de interesse. Hospedagem.
DÍA 3º. Terça-feira. MADRI – ZARAGOZA – BARCELONA.
Café da manhã. À hora combinada saída para Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica da Virgem do Pilar. 
Continuação para Barcelona, visita panorâmica. Hospedagem.
DÍA 4º. Quarta-feira. BARCELONA – NICE.
Café da manhã. Saída para Nice, capital da Côte d'Azur. Tempo livre para desfrutar do entorno desta cidade 
cosmopolita. Depois seguimos para Roma. Hospedagem.
DÍA 5º. Quinta-feira. NICE – PISA – ROMA.
Café da manhã. Caminho de Roma, faremos uma paragem em Pisa na Praça dos Milagres para contemplar a beleza 
do conjunto monumental formado pela Catedral, batistério e a Famosa Torre Inclinada. Continuação para Roma. 
Resto do día livre. Hospedagem.
DÍA 6º. Sexta-feira. ROMA.
Café da manhã. Pela manhã, faremos a Visita panorâmica da cidade com guía local pelos lugares de mais interesse 
da “Cidade Eterna”. Tarde livre. Hospedagem. 
DÍA 7º. Sábado. ROMA – FLORENÇA. 
Café da manhã. Continuação para Florença. À chegada, visita panorâmica da cidade com guía local. Tarde livre. 
Hospedagem.
DÍA 8º. Domingo. FLORENÇA – VENEZA – MILÃO.
Café da manhã. Na primeira parte da manhã, partiram com rumo a Veneza e faremos a visita desta formidável 
cidade. Tempo livre. Continuação para Milão. Hospedagem.
DÍA 9º. Segunda-feira. MILÃO – ZURIQUE – HEIDELBERG.
Café da manhã. Saída para Zurique onde faremos uma panorâmica curta desta cidade vanguardista e moderna, de 
grande importância económica na Europa. Posteriormente, continuação para Heidelberg cidade universitária e 
berço da cultura alemã cantada por tudos os poetas românticos alemães. Passeio a pé no centro histórico. 
Hospedagem.
DÍA 10º. Terça-feira. HEIDELBERG – PARIS
Café da manhã. Saída para París. Faremos uma paragem na famosa cidade de Reims para admirar sua catedral, 
onde se destaca sua fachada, uma das mais impressionantes da Europa. Continuação para París. Hospedagem. 
DÍA 11º. Quarta-feira. PARÍS.
Alojamento com café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica com guía local da “Cidade da Luz. Tarde livre para 
fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre,  um dos museus mais importantes do mundo e pela noite, vôçe 
posse assistir o Show da noite no mundialmente conhecido Moulin Rouge. Hospedagem.
DÍA 12º. Quinta-feira. PARÍS – LIMOGES – TOULOUSE.
Café da manhã. Saída á hora combinada e atravessarão a região de Limousin para chegar até Limoges, cidade que 
ficou famosa pelas fábricas de porcelanas. Iremos dispor de tempo livre nesta cidade com infinidade de monumen-
tos e edificios. Á hora acordada, continuação para Toulouse.
DÍA 13º. Sexta-feira. TOULOUSE – LOURDES.
Café da manhã e saída para o centro da cidade onde iremos dispor de tempo livre para descobrir a beleza e 
animação da cidade, também chamada “Ville Rose”. À hora combinada, saída para Lourdes, centro religioso e de 
peregrinação mundialmente conhecido. Hospedagem.
DÍA 14º. Sábado. LOURDES – SAN SEBASTIAN – MADRI.
Café da manhã. Pela manhã, começo da rota em direção á fronteira espanhola até chegar a San Sebastián. 
Percorrido panorâmico desta cidade com corte francês, cuja paisagem é dominada pela Baía e a Praia da Concha. 
Continuação para Madri. Hospedagem.
DÍA 15º. Domingo. MADRI.
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.
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desde

Você pode incluir
os transfers IN/OUT
por 70 usd mais.Día 1. América - Madri

Saída da sua cidade de origem com destino final Madri.
Día 2. Madri
Chegada ao aeroporto. Assistência e transfer ao hotel. Hospedagem. Resto do día livre.
Día 3. Madri
Café da manhã. Continuação com visita panorâmica da cidade com guía local, percorrendo a Praça de Espanha, Fonte de Cibeles, Praça de 
Oriente, Porta de Alcalá, Cidade Universitária etc. Regresso ao hotel e hospedagem. Pela tarde, uma vista opcional á imperial cidade de 
Toledo. Hospedagem.
Día 4. Madri - San Sebastián - Lourdes
Café da manhã. Saída para San Sebastián, uma das cidades mais bonitas da Espanha. Tempo para passear. Continuação para Lourdes. 
Tempo livre para assitir á impressionante procissão das Tochas (há días que não se celebra) e visitar a Santa Gruta onde segundo á tradição, 
a Virgem apareceu-lhe a Bernadette (Se o horário de chegada o permite). Hospedagem.
Dia 5. Lourdes - Blois - Orleães
Café da manhã. Saída através dos campos franceses até Blois, histórica e representativa cidade da região, com seu importante Castelo Real. 
Continuação para Orleães. Chegada, tempo livre e hospedagem.
Dia 6. Orleães - París
Café da manhã. Saída para a capital da França. Visita panorâmica da cidade da Luz, percorrendo a Avenida dos Campos Elíseos, Arco do 
Triunfo, Torre Ei�el, Ilha da cidade, breve tempo para visitar a Medalha Milagrosa, etc Tarde livre. Hospedagem.
Dia 7. París
Hospedagem e café da manhã. Día livre á disposição para fazer excursões opcionais ou podem continuar conhecendo a cidade pela sua 
conta.
Día 8. París - Dijon - Zurique
Café da manhã. Saída para Dijon cidade conhecida mundialmente pela sua famosa mostarda, onde poderam passear pelo centro histórico 
medieval onde se situam um dos Museus mais antigos da França, o Museu de Belas Artes.  Continuação da viagem para Zurique. Chegada e 
tempo livre para percorrer esta bela cidade da Suiça, opcionalmente podem fazer a visita com guia onde visitaremos a Bahnhofstrasse a 
colina Lindenhof, o velho bairro de marinheiros e pescadores ‘’Schippe’’; e a ponte mais antiga de Zurique ‘’Rathaus-Brücke’’ onde se situa a 
prefeitura na margem do Lago etc. Hospedagem.
Dia 9. Zurique - Lucerna - Veneza
Café da manhã e saída para Lucerna, cidade situada na margem do Lago dos Catro cantões e que conservou nas suas edificações, praças e 
ruas, o charme medieval. Opcionalmente podem fazer a excursão para o monte Titlis: subirão no teleférico ao alto das montanhas nevadas 
dos Alpes Suiços. Apreciando as belas paisagens e poderam desfrutar da neve. Saída para Veneza. Hospedagem.
Dia 10. Veneza - Padova - Florença
Café da manhã. Na parte da manhã, visita de Veneza, cidade das 118 ilhas. Transfer em vaporetto para a Praça San Marcos. Visita a pé da 
cidade percorrendo a Praça de San Marcos, Paço Ducal, Ponte dos Suspiros etc. Tempo livre para percorrer pela sua conta as ruas 
labirínticas e canais, admirar os contrastes entre os belos Palácios no Grande Canal e as pequenas igrexas. Opcionalmente sugerimos 
completar seu tempo com um passeio em gôndola. Á hora marcada, saída para Padova, cidade conhecida pelo Santo, tempo na sua catedral. 
Continuação  para Florença. Chegada e hospedagem.
Dia 11. Florença - Assis - Roma
Café da manhã. Panorâmica da cidade. Passearemos pela cidade cheio de Arte, História e Cultura, admirando a Catedral de Santa María dei 
Fiori com seu belo Campanille o batistério decorado com as famosas Portas do Paraíso. Á hora marcada, saída em direcção à Assís, onde 
visitaremos a cidade e a Basílica de San Francisco para continuar para Roma “Cidade Eterna”. Hospedagem.
Dia 12. Roma
Café da manhã. Día livre durante o que poderam fazer opcionalmente uma das visitas mais interessantes da Itália: Capri e Nápoles-Pompeia, 
uma excursão de día completo para conhecer: Nápoles a mais típica cidade italiana; Capri uma pitoresca ilha do Mediterrâneo, e Pompeia, 
esplêndida e mitológica cidade romana. Hospedagem.
Dia 13. Roma
Café da manhã e saída para a Cidade do Vaticano, para assistir á Audiência Papal do Santo Pai. (Sempre e quando o papa esteja em Roma). 
Continuação com visita panorâmica da Cidade Imperial, percorrendo os Fóruns  Romanos, Coliseu, Arco de Constantino, Praça de Veneza e 
Praça de San Pedro. Resto do día livre para visitar os famosos Museus Vaticanos. Hospedagem.
Dia 14. Roma - Pisa - Nice
Café da manhã. Saída para Pisa. Paragem na Praça dos Milagros para ver o belo conjunto monumental que faz parte da Catedral, batistério e 
a famosa Torre Inclinada. Continuação para Nice, capital da Côte d'Azur. Hospedagem. Sugerimos desfrutar o entorno desta cosmopolita 
cidade, ou fazer uma excursão opcional para Mónaco, Montecarlo e o seu famoso cassino.
Dia 15. Nice - Montpellier - Barcelona
Café da manhã. Breve percorrido panorâmico da cidade para continuar para a cidade de Montpellier tempo livre para o almoço e continuação 
à fronteira espanhola através da Provença e as suas maravilhosas auto estradas. Chegada á Barcelona. Hospedagem. Sugerimos desfrutar 
as muitas posibilidades noturnas que a cidade oferece.
Dia 16. Barcelona - Zaragoza - Madri
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade com guía local, incluindo seus lugares mais típicos e pitorescos. Saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica da Virgem do Pilar, Padroeira da Hispanidade  e percorrer seu casco antigo. Pela tarde, 
continuação para Madri. Chegada e Hospedagem.
Dia 17. Madri - América
Café da manhã.  Á hora marcada, transfer ao aeroporto para pegar o vóo de regresso.
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