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Berna

Suíça e Baviera

A partir de 1.615 €
+

8 Dias

Visitando: Zurique / Genebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas Do Reno / Munique

Saídas 2019

8

5

A ZURIQUE: SÁBADOS
2019

Munique 1

Junho

22, 29

Agosto

03, 10, 17, 24, 31

Julho

06, 13, 20, 27

Setembro 07, 14

Dia 1º (Sáb): Zurique
Chegada à Zurique e traslado ao hotel. Acomodação aos arredores de Zurique.
Dia 2º (Dom): Zurique / Genebra
(277 km)
Café da manhã. Saída até Genebra passando
entre belas paisagens. Chegada e acomodação
no hotel na zona francesa.
Dia 3º (Seg): Genebra / Gruyeres / Trem
Golden Pass / Montreux / Täsh (300 km)
Café da manhã. Na primeira hora realizaremos a
visita de Genebra, situada na foz do rio Ródano
desde o lago Lemán. É a segunda maior cidade
do país que conserva um belo centro histórico.
O lago é o verdadeiro coração da cidade e seu
Jet d’eau tornou-se o símbolo mais conhecido
da cidade. Saída até Gruyeres, onde poderemos comprar seu famoso queijo. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Em seguida tomaremos o trem “Golden Pass” que nos levará de
Montbovon até Montreaux, passando por belas
paisagens no meio dos alpes suíços até chegar
a charmosa cidade de Montreaux. Tempo livre
e continuação até Täsh. Jantar e acomodação
no hotel.
Dia 4º (Ter): Täsh / Zermatt / Thun / Eggiwil (140 km)
Café da manhã. Tomaremos o trem que nos
conduz a célebre estação alpina. Teremos
tempo para passear por suas animadas e elegantes ruas que atraem turistas e esquiadores
do mundo inteiro ao longo do ano e se maravilhar com a visita do famoso pico Cervino.
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Opcionalmente poderemos tomar o ferroviário desde
Zermatt até Gornergrat. Continuação até Eggiwil com parada em Thun, cidade situada às

ALEMANHA

margens do lago de mesmo nome. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 5º (Qua): Eggiwil / Berna / Interlaken
/Eggiwil
Logo após o café da manhã, saída até Berna.
Passeio pela cidade velha, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1983. A torre do
relógio marca o centro da cidade, onde podemos ver as pequenos bonecos que se movem
graciosamente sempre que marcam a hora.
A poucos metros, fica a Catedral, o melhor
exemplo de gótico que você encontrará na
Suíça. Atravessando o rio pela Nydeggbrucke
encontramos a atração mais controversa de
Berna: o Parque dos Ursos, onde várias espécies do animal heráldico da capital brincam em
cativeiro, enquanto esperam que os turistas joguem amendoim neles. Depois do passeio por
Berna, saída até Interlaken, onde teremos o dia
livre para desfrutar dos seus encantos. De forma
opcional poderemos realizar uma charmosa excursão: saída até o vale de Iauterbrunnen para
embarcar no famoso trem da montanha “Klein
Scheidegg”a 2.000 mil metros de altitude, onde
teremos uma vista maravilhosa do impressionante pico do Mönch, Eiger e Jungfrau. Continuação do passeio em trem à Grindelwald,
cidade pitoresca rodeada de um panorama
alpino espetacular. Possibilidade de continuar
em trem até Jungfraujoch “Top of Europe” e
voltar à Gribndelwald para regressar ao hotel.
Jantar e acomodação em Eggiwil.
Dia 6º (Qui): Eggiwil / Lucerna / Zurique
(135 km)
Café da manhã. Saída até Lucerna, bela cidade
em meio a paisagem idílica no extremo oeste
do lago dos Quatro Cantos. Realizaremos uma
completa visita medieval com fachadas pinta-

Dia 7º (Sex): Zurique / Cataratas do
Reno / Stein Am Rhein / Munique
(353 km)
Café da manhã. Saída até Schaffhausen onde
realizaremos um passeio de barco opcional
para contemplar as famosas Cataratas do Reno.
(Incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos
até Stein am Rhein, junto ao lago Constanza,
considerada por muitos uma das cidades mais
charmosas do país, com suas pitorescas casas
coloridas e seu imponente centro histórico medieval. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação à Munique. Jantar e acomodação
no hotel.
Dia 8º (Sáb): Munique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

Tour

Categ.

Temporada única

Supl. Indv.

Tour 8 Dias:
Zurique / Munique
Iti CE301

Categ. Única

1.615

415

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Genebra

2 Eggiwil

1

SUÍÇA

1
Täsch

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis de categoria Turista / Primeira.
• 5 jantares (sem bebidas)
• Transporte em ônibus e guia acompanhante
durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas com guia local de Genebra, Lucerna e Zurique
• Trem panorâmico Golden Pass Montbovon-Montreaux.
• Bilhetes de trem Tash/Zermatt/Tash.
• Bilhetes de trem Golden Pass Montbovon/
Montreaux.
• Proteção e assistência MAPAPLUS
Pacote Plus
8 DIAS: ZURIQUE / MUNIQUE: 185 €
INCLUI 4 REFEIÇÕES E 1 EXTRA

REFEIÇÕES

• 4 Almoços (sem bebidas)

EXTRAS

• Passeio de barco pelas Cataratas do Reno
Hotéis previstos ou similares

NOTAS:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente
nos hotéis ou restaurantes. (Bebidas não incluídas).
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja,
a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

1+1
Zurique

das e reformadas durante o período barroco,
a encantadora Praça Do Cervo, a Praça dos
Molinos e o antigo centro da cidade. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Continuação à
Zurique e visita panorâmica com guia local.
Declarada por duas vezes a cidade com maior
qualidade de vida do mundo. Jantar e acomodação no hotel.

Cidade

Cat. Primeira e Turista

Zurique/Região

H+ Zurique 4*/
Meierhof Zurique-Horgen 4* (Meiherhof) / Sorell Arte 3*/Allegra 4*

Genebra/Região
(territorio francés)

Campanile Annemasse 3* /
IBIS Styles Vitam 3*

Zermatt/Täsch

City Hotel Täsch 3* /
Welcome Täsch 3*

Eggiwil/Emmental/
Thun Região

Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Munique

Feringapark (Unterfohring) 4*/
NH Munchen Messe 4* /
Leonardo Hotels 4*

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos
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Innsbruck

Áustria, Tirol e Castelos da Baviera

A partir de 1.140 €
+

8 Dias

Visitando: Viena / Região dos Lagos / Salzburgo / Cataratas De Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch / Castelo
de Newschwanstein / Munique

9

7

Saídas 2019

A VIENA: DOMINGOS
2019
Junho

23, 30

Agosto

Julho

07, 14, 21, 28

Setembro 01, 08, 15

04, 11, 18, 25

Dia 1º (Dom): Viena
Chegada ao aeroporto de Viena e traslado ao
hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Viena
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade.
Começaremos com a avenida Ringstrasse e seus
belos edifícios históricos. Veremos a Ópera, os
museus de Belas Artes e Ciências Naturais, a
Porta dos Heróis, o Parlamento a Prefeitura, a
Universidade, o Teatro Nacional, a igreja Votiva,
a Catedral de São Estevão e a casa das “Cem
Águas”. Continuaremos até o Palácio barro de
Belvedere, onde realizaremos breve parada em
seus belos jardins. (Incluído no Pacote Plus P+).
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde
continuaremos com a visita do Palácio de Schonbrunn. (Incluído no Pacote Plus P+), residência
de verão da família imperial conhecida como o
palácio da Sisi Imperatriz, onde admiraremos os
aposentos e salões. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Ter): Viena / Região dos Lagos /
Salzburgo (345 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a região dos
Lagos de Salzkammergut, com suas águas cristalinas torna-se uma das mais belas paisagens da
Áustria. Desfrutaremos de uma agradável parada
na bela cidade de St. Wolfgang. Almoço. Continuaremos até Salzburgo. Chegada e visita panorâmica da cidade para conhecer seus principais
pontos turísticos, começando pelos jardins do
Palácio de Mirabell onde teremos uma Preçosa
vista da fortaleza medieval, passando por uma
ponta sobre o rio Salzach chegaremos a rua Getreidegasse a mais conhecida de Salzburgo, onde
encontra-se a casa natal de Mozart, a Praça do
Mercado e a Catedral. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Salzburgo / Cataratas
Krimml / Castelo Tratzberg / Tirol (260 km)
Café da manhã. Pela manhã saída até Krimml até
chegar as cataratas, recomendamos levar calçado
confortável para fazer um agradável passeio que
nos levará até as cataratas mais importantes do
Tirol. Almoço. Posteriormente sairemos para visitar
o Castelo de Ambras O arquiduque Ferninand II,
filho do imperador Ferdinando I e soberano príncipe deTirol, transformou o castelo medieval de
Ambras em um castelo renascentista para viver
nele com o sua esposa filipina Welser e seus dois
filhos. O arquiduque, um humanista e patrono da
casa de Habsburgo, ele construiu um museu para
apresentar suas famosas coleções que ainda hoje
ainda estão no castelo. Destaca a sala de armas
com a armadura do século 15. A sala de espanhol
é considerada um dos quartos mais bonitos renascentistas desse estilo. A galeria de retratos do
Habsburgos também hospeda retratos de outras
dinastias importante da Europa. Além disso, serão
vistos, entre outros, pinturas de Hans Burgkmair,
Giuseppe Arcimboldo, Lucas Cranach, o Jovem,
Peter Paul Rubens e Diego Velázquez. Continuação
para o Tirol. Jantar e acomodação em Tirol.
Dia 5º (Qui): Tirol / Innsbruck / Tirol
Café da manhã. Saída para visitar o espetacular
estádio de saltos de esquí de Bergisel. Continuaremos com uma visita panorâmica da capital do Tirol,
uma das cidades mais belas da Europa, localizada
no coração dos Alpes, cobiçada por impérios e repúblicas ao longo de sua história. Destaca-se o seu
centro antigo de ruas estreitas, o telhado de ouro
e o Arco do Triunfo. Visitaremos o Palácio Imperial
Hofburg de Innsbruck. Almoço. Continuaremos a
subida no funicular desde o congresso para a montanha “Seegrude”. Acomodação no hotel e jantar
no Tirol. Pela noite, opcionalmente poderemos
assistir a um espetáculo tirolês.

Dia 6º (Sex): Tirol / Schwaz / Lago
Achenkirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
Café da manhã. Saída até a cidade de Schwaz. Visita da cidade das minas de sal. Visita ao Monastério Franciscano, com sua igreja e seu Claustro. Na
continuação, saída em rota até o lago Achensee,
o maior lago do Tirol. Passeio de barco de Achenkirch à Pertisau. Almoço no restaurante. Saída até
Wattens há poucos quilômetros de Inssbruck,
para conhecer o mundo do cristal Swarovski,
onde pode-se admirar todas as facetas e formas
do cristal. Acomodação no hotel e jantar no Tirol.
Dia 7º (Sáb): Tirol / Excursão ao Castelo
de Newschwanstein / Munique (250 km)
Café da manhã. Saída para realizar a visita de um
dos Castelos da Baviera, o mais conhecido do
mundo. Chegada à Fussen e subida em ônibus
pela rodovia até chegarmos ao Castelo de Newschwanstein. Visita deste castelo construído durante
o reinado de Luis II da Baviera, conhecido como
“Rei Louco”, em uma espetacular paisagem o castelo mais famoso do mundo inspirou Walt Disney
para criação do castelo da Bela Adormecida. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Na continuação
saída até Munique. Visita panorâmica da capital da
Baviera onde conheceremos sua famosa e popular
Marienplatz, a praça da Câmara Municipal com seu
imponente edifício neo-gótico e seu belo carrilhão,
a Torre do Velho Pedro e a Catedral, entre outros
pontos de interesse. Acomodação no hotel.

Salzburgo

Viena
2

1
3
Tirol

AUSTRIA

SI

O Tour Inclui

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de
categoria Turista / Primeira.
• Um total de 4 almoços e 3 jantares (sem
bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante
durante todo o itinerário.
• Visitas previstas no programa.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
Pacote Plus
8 DIAS: VIENA / MUNIQUE: 150 €
INCLUI 4 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

REFEIÇÕES

• 2 Jantares + 2 Almoços

EXTRAS

• Visita aos Jardins de Belvedere e Visita ao
Palácio de Schonbrunn
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Primeira e Turista

Dia 8º (Dom): Munique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Viena
Salzburgo

Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Tirol

Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

Munique

Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* /
NH München Messe Hotel 4*/ Feringa Park
Hotel München-Unterföhring 4

Tour

Categ.

Temporada única

Supl. Indiv.

Tour 8 Dias:
Viena / Munique
Iti CE302

Categ. Única

1.140

375

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos

Munique
1

Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Azimut
Delta Hotel 4* / Sporthotel Vienna 4 */
Kavalier 4*

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

134

ALEMANHA

NOTAS IMPORTANTES:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Em Munique durante congressos e a feira da
cerveja, a hospedagem poderá ser nos arredores
da cidade.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Baden Baden

Selva Negra, Alsacia e Luxemburgo

A partir de 1.075 €
+

8 Dias

Visitando: Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Friburgo / Selva Negra / Luxemburgo / Colônia

7

Saídas 2019

4

A FRANKFURT: SABADOS

ALEMANHA

2019

1 Colônia

Junho

22, 29

Setembro 07, 14, 21. 28

Julho

06. 13. 20, 27

Outubro

Agosto

03, 10, 17. 24,.31

05

Frankfurt
1+1

1 Luxemburgo

Dia 1º (Sáb): Frankfurt
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no
hotel.
Dia 2º (Dom): Frankfurt / Heidelberg /
Baden Baden / Estrasburgo (220 km)
Café da manhã. Saída até uma das cidades mais
charmosas da Alemanha: Heidelberg, às margens do rio Neckar. Passaremos pelo centro histórico que abriga a Universidade mais antiga do
país, charmosos cantos barrocos e o imponente
Castelo que domina toda a cidade. Almoço.
Saída até Baden-Baden. Percorreremos suas
ruas que durante séculos acolheu a alta sociedade européia, atraídas pela bondade de suas
águas termais e a elegância de seus passeios e
edifícios. Continuaremos até a fronteira francesa,
chegada a Estrasburgo. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Estrasburgo
Café da manhã. Dedicaremos o dia para conhecer a charmosa cidade de Estrasburgo com uma
completa visita guiada. Situada em uma encruzilhada há 3Km da sua fronteira com à Alemanha,
o Rio Reno, sua estratégia localização geográfica
tornou-se objeto de disputa dos dois países durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje Estrasburgo continua na primeira linha geográfica e
política da Europa, sendo sede de alguns dos
organismos mais emblemáticos da União, como
o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa
ou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
O seu centro histórico é Patrimônio da Humanidade desde 1988. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre para seguir desfrutando da
cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+) Acomodação no hotel.

Dia 4º (Ter): Estrasburgo
Café da manhã. Dia livre em Estrasburgo. Possibilidade de uma visita opcional até a Floresta
Negra com almoço (visita opcional e almoço incluídos no Pacote Plus P+) onde conheceremos
Friburgo, a alegre cidade universitária do Sul, e
realizaremos um interessante passeio pelo bairro
da Catedral, a casa Wenzinger, a casa da Baleia,
a Câmara Municipal e a antiga Universidade.
Continuação da viagem por uma das estradas
mais bonitas da Selva Negra, que nos levará
até Triberg, para admirar suas belas cachoeiras.
Ao final do dia, regresso a Estrasburgo. (Jantar
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 5º (Qua): Estrasburgo / Rota Dos Vinhos De Alsacia / Luxemburgo (380 km)
Café da manhã. Tempo livre ou visita opcional
da célebre rota dos vinhos alsacianos. Descobriremos Ribeauville, cidade repleta de casas
tradicionais cheias de flores. Três castelos dominam uma colina arborizada com vista para os
campos de vinhas. Visitaremos Riquewihr, típico
vilarejo alsaciano, visitado por seu charme e por
sua arquitetura medieval, e onde se elaboram os
famosos vinhos brancos: Riesling, Sylvaner, Tokay
e Gewurztraminer, aos pés dos Vosgos. Passaremos por uma das cidades mais charmosas da
região, Colmar, com suas casas coloridas e seus
cantos medievais cheios de encanto. Almoço e
saída até Luxemburgo. Chegada. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qui): Luxemburgo / Colônia
(210 km)
Café da manhã. Pela manhã conheceremos a cidade de Luxemburgo, capital do Gran Ducado,

uma das cidades com a maior qualidade de vida
do mundo. Nossa visita guiada nos fará descobrir
os lugares mais charmosos da cidade, como a Catedral de Santa Maria, as fortificações medievais
incluídas na lista de Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, a Praça das Armas e o Palácio
Gran Ducal. Almoço e saída até a vizinha Alemanha, para chegarmos em Colônia, com sua imponente catedral gótica, uma das mais charmosas
do mundo e Patrimônio da Humanidade. (Jantar
em uma cervejaria típica, com uma cerveja incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sex): Colônia / Cruzeiro Pelo
Reno / Frankfurt
Café da manhã. Continuação até o sul. Excursão
em barco com almoço pela parte mais espetacular do Reno, o vale romântico com seus castelos,
fortalezas e vinhedos nas margens de charmosas
cidades como Boppard ou St. Goar. Chegada a
Frankfurt e tempo livre para as últimas compras
ou realizar uma visita guiada por um dos centros financeiros mais cosmopolitas e notáveis
do mundo. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 8º (Sáb): Frankfurt
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.
NOTAS IMPORTANTES:
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente
nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.

LUXEMBURGO

Estrasburgo 3

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Transporte em ônibus climatizado durante o
circuito
• Acomodação e café da manhã em hotéis de
categoria Turista / Primeira.
• 4 almoços, sendo um deles no barco pelo
Reno, segundo indicado no itinerário (sem
bebidas).
• Guia acompanhante falando espanhol durante
o circuito.
• Visitas guiadas em Heidelberg, Estrasburgo e
Luxemburgo falando espanhol.
• Cruzeiro pelo rio Reno.
• Proteção e assistência MAPAPLUS
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto
nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
Pacote Plus
8 DIAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 340 €
INCLUI 8 REFEIÇÕES E 1 EXTRAS

REFEIÇÕES

• 5 jantares e 2 Almoços (sem bebidas)
• 1 Jantar em cervejaria típica com uma cerveja
incluída

EXTRAS

• Excursão de dia inteiro pela Selva Negra
Hotéis previstos ou similares
Cidade
Frankfurt:
Estrasburgo

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3*
/ Mercure Palais de Congress 4* /
BW de France 4*

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

Temporada única

Supl. Indv.

Tour 8 Dias:
Frankfourt / Frankfourt
Iti CE303

Categ. Única

1.075

375

Cat. Primeira e Turista
Movenpick 4*/ Ramada / Coredon4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niedrrad 4*

Luxemburgo Parc Alvisse 4* / Ibis Luxemburg Sud 3*
Colônia

Novotel Colônia City 4* / Art,otel 4*

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 4.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Dresde

Alemanha Mágica

A partir de 1.105 €

9 ou 10 Dias

+

Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rotemburgo / Munique

Saídas 2019

8-6

Saídas 2019

A FRANKFURT: QUINTAS-FEIRAS

3

A BERLIM: SEXTAS-FEIRAS

2019

2019

Junho

27

Agosto

08, 22

Julho

11, 25

Setembro 05

Dia 1º (Qui): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Frankfurt.
Dia 2º (Sex): Frankfurt
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O horizonte urbano de Frankfurt, que é marca moderna desta metrópole econômica, lhe dá boas
vindas na chegada a cidade. Acomodação no
hotel.
Dia 3º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(558 km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio
panorâmico da cidade de Frankfurt, passando
pela catedral, o Römerberg, a prefeitura Römer,
a igreja Paulskirche, a casa de Goethe e a antiga
Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das Agujas, que
se ergue a magnífica catedral e a igreja de São
Severo. Tempo livre para passear pelo centro
histórico. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Pela tarde continuamos nossa rota até Berlim.
Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando serviços em Berlim: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Dom): Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da
cidade, percorrendo entre outros monumentos
a porta de Brandemburgo, a igreja Memorial do
Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso muro. Berlim é famosa pelos seus museus
e galerias de arte. Tempo livre para almoçar.
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde
sugerimos uma visita opcional a ilha dos museus
onde estão importantes obras de arte, com visita
e entrada ao museu Pérgamo e ao museu egípcio. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Junho

28

Agosto

Julho

12, 26

Setembro 06

Dia 5º (Seg): Berlim
Café da manhã e dia livre na capital alemã para
seguir desfrutando de sua beleza e suas animadas zonas comerciais. Opcionalmente poderemos realizar uma excursão a vizinha Potsdam,
capital de Brandemburgo e antiga residência
dos reis de Prussia. Visitaremos o Palácio de
Cecilienhof e passearemos pelos encantadores
jardins do famoso Palácio de Sanssouci, de estilo
barroco. (Visita incluída no Pacote Plus P+). (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre.
Acomodação no hotel.
Dia 6º (Ter): Berlim / Dresden (200 km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de
Dresden, onde faremos uma visita panorâmica
passando pelos terraços do Elba, a ponte de
Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e a
catedral. Almoço e tarde livre em Dresden para
seguir conhecendo os encantos desta charmosa
cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 7º (Qua): Dresden / Nuremberg
(320 km)
Café da manhã e saída até a cidade de Nuremberg. Almoço. Posteriormente faremos uma
visita panorâmica pelos lugares mais relevantes
da cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 8º (Qui): Rota Romântica: Nuremberg / Rotemburgo / Munique (334 km)
Café da manhã e saída até uma das jóias do país
dos Francos, a romântica Rotemburgo, conhecida por seus edifícios de madeira e suas fábricas de brinquedos. Almoço e saída até Munique,
capital da Baviera. Passaremos a tarde visitando
a cidade com sua adega Theatiner, o Maximilianeum, sede do parlamento Bávaro, a catedral e
a Marienplatz, com sua esbelta prefeitura, em

09, 23

1

cuja torre os sinos tocam todos os dias. (Jantar
na cervejaria típica incluída no pacote Plus P +).
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Sex): Munique
Café da manhã e dia livre em Munique com possibilidade de realizar uma visita opcional ao Castelo
de Neuschwanstein, em uma paisagem sonhadora, com colinas e rodeadas de montanhas, foi
construído por Luis II da Baviera, conhecido como
o Rei Louco, e onde Walt Disney se inspirou para
criar o castelo da Bela Adormecida. (Almoço em
Fussen e visita ao castelo incluídos no Pacote
Plus P+). Volta a Munique. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Sáb): Munique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs

Tour

Categ.

28 Jun

12 Jul / 23 Ago

1

2

SI

NOTAS IMPORTANTES:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente
nos hotéis ou restaurantes.
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja,
a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Não é possível realizar noites extras depois que o
tour termina em Munique durante a celebração da
festa da cerveja

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã em hotéis de
categoria primeira.
• 3 almoços segundo itinerário.
• Transporte em ônibus e guia acompanhante
durante todo o itinerário.
• Visitas de Frankfurt, Berlim, Dresden, Nuremberg e Munique. (espanhol)
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto
nos lugares indicados), bebidas, gorjetas
Pacote Plus

• Almoço em Erfurt
• 1 Jantar em Berlim
• 2 Almoços em Berlim
• Jantar em Nuremberg
• Jantar em Dresden
• Jantar em Munique
• Jantar em uma cervejaria típica de Munique
• Almoço em Fussen

EXTRAS

• Visita do Palácio Cecilienhof e jardins de
Sanssouci
• Visita do Castelo de Neuschwanstein (Rei
Louco)
Hotéis previstos ou similares

06-Set

Sup. Apt. Ind.

1.140

1.105

1.140

360

Tour

Categ.

27 Jun

11 Jul / 22 Ago

05 Set

Sup. Apt. Ind.

1.315

1.280

Munique

REFEIÇÕES

Categ. Única

Categ. Única

1 Núremberg

9 DIAS: BERLIM / MUNIQUE: 350 €
INCLUI 8 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS
10 DIAS: FRANKFURT / MUNIQUE: 375 €
INCLUI 9 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

Tour 9 Dias:
Berlim / Munique
Iti CE304
Tour 10 Dias:
Frankfurt / Munique
Iti CE305

Dresde

Frankfurt

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Berlim
3

ALEMANHA

1.315

415

Cidade

Cat. Primeira e Turista

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlim

Andels Viena House / Berlim Mark

Dresde

Wyndham Garden / Penc Hotel

Núremberg

Park Plaza / Ring Hotel Merkur

Munique

NH Messe / Nyx / Courtyard City

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 15
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Munique

Alemanha Inesquecível

A partir de 1.145 €
+

9 ou 10 Dias

Visitando: Franfkurt / Munique / Rotemburgo / Wurzburg / Alsfeld / Sababurg / Gotinga / Hamburgo / Lubeck / Berlim

Saídas 2019

8-9

Saídas 2019

A FRANKFURT: QUINTAS-FEIRAS

3

A MUNIQUE: SEXTAS-FEIRAS

2019

2019

Junho

20

Agosto

01, 15, 29

Julho

04, 18

Setembro 12

Junho

21

Agosto

Julho

05, 19

Setembro 13

02, 16, 30

Hamburgo 1

Berlim 2

1 Gotinga

Dia 1º (Qui): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Frankfurt.
Dia 2º (Sex): Frankfurt
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O horizonte urbano de Frankfurt é uma marca moderna
e característica desta metrópole econômica.
Acomodação no hotel.
Dia 3º (Sáb): Frankfurt / Munique (440 km)
Café da manhã buffet em nosso hotel. Saída até
uma das mais belas regiões da Alemanha, conhecida como a Alemanha Romântica. Chegada à Munique. Tarde livre para poder conhecer a cidade,
sua charmosa catedral, seus museus, seus palácios
e edifícios históricos. Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando os serviços em
Munique: chegada e traslado ao hotel. Tempo
livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Dom): Munique
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar a
visita da cidade com seu célebre Theatiner, o Maximilianeum, sede do parlamento Bávaro, a catedral
e a Marienplatz, praça da prefeitura, cuja torre toca
o sino todos os dias. (Almoço incluído no Pacote
Plus P +). Continuação, visita opcional ao Castelo
de Neuschwanstein, em uma paisagem sonhadora,
com colinas e rodeadas de montanhas, foi construído por Luis II da Baviera, conhecido como o Rei
Louco, e onde Walt Disney se inspirou para criar o
castelo da Bela Adormecida. (Visita ao Castelo incluída no Pacote Plus P+). Volta a Munique. (Jantar
em cervejaria típica incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 5º (Seg): Rota Romântica: Munique /
Rotemburgo / Wurzburg (320 km)
Café da manhã. Hoje percorreremos a célebre

rota romântica. Chegaremos a Rotemburgo, conhecida por seus edifícios de enxaimel e fábricas
de brinquedos, para muitos, a cidade mais linda
do país. Almoço. Saída até Wurzburg, famosa
por suas artes, arquitetura e vinhos. (Jantar
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 6º (Ter): A Rota dos Contos de
Fadas: Wurzburg / Alsfeld / Sababurg /
Gotinga (330 km)
Café da manhã e partida para uma das rotas
mais fantásticas da Alemanha. Vamos parar em
alguns dos lugares que inspiraram as histórias
da infância. Alsfeld é uma pequena aldeia de
casas em enxaimel na região onde viveu Chapeuzinho Vermelho e em Sababurg, onde está o
autêntico Castelo da Bela Adormecida. Almoço.
De tarde cruzaremos o Reinhardswald National
Park, palco dos contos de bruxas e florestas encantadas, até chegarmos à bela cidade de Göttingen, onde os famosos Irmãos Grimm eram
professores. No final do dia, chegada ao hotel
e acomodação em Göttingen. (Jantar incluído
no pacote Plus P +).
Dia 7º (Qua): Gotinga / Hamburgo
(270 Km)
Café da manhã e saída até o norte do país, para
conhecer a história e os lugares da célebre Liga
Hanseática. Chegada à Hamburgo. Conheceremos a segunda cidade mais importante do país
com uma visita guiada completa. Descobriremos
seus canais, a Filarmônica de Elba, seu dinâmico
porto, e o centro da cidade com sua imponente
prefeitura. Almoço e tarde livre com possibilidade de realizar de forma opcional um cruzeiro
pelas águas de Elba e visita guiada pela Cidade
dos Armazéns do Porto, o segundo mais importante do continente europeu. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+) .

Dia 8º (Qui): Hamburgo / Lubeck / Berlim (355 km)
Café da manhã. Pela manhã chegaremos a Lubeck para conhecer sua cidade medieval que foi
declarada Património Mundial pela UNESCO,
destacando os prédios de tijolos no estilo gótico
do Báltico. (Almoço incluído no pacote Plus P +).
Partida para a capital alemã, Berlim. Acomodação
no hotel. (Jantar incluído no pacote Plus P +)
Dia 9º (Sex): Berlim
Café da manhã. Pela manha visita panorâmica da
cidade, passando por seus monumentos, a Porta
de Brandemburgo, a Igreja Memorial de Kaiser
Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso
muro. Berlim é famosa por seus museus e galerias de arte. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Tarde livre. Opcionalmente poderemos realizar
uma excursão a vizinha Potsdam, capital de Brandemburgo e antiga residência dos reis de Prússia.
Visitaremos o Palácio de Cecilienhof e passearemos pelos encantadores jardins do famoso Palácio de Sanssouci, de estilo barroco. (Visita incluída
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Sáb): Berlim
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.
NOTAS IMPORTANTES:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente
nos hotéis ou restaurantes.
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja,
a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Não é possível realizar noites extras depois que o
tour termina em Munique durante a celebração da
festa da cerveja.

ALEMANHA

Frankfurt
1

Munique 2

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de
categoria primeira.
• 3 Almoços segundo itinerário
• Transporte em ônibus e guia acompanhante
durante todo o itinerário.
• Visitas Munique, Hamburgo e Berlim (espanhol).
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto
nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
10 OU 9 DIAS: FRANCKFURT / BERLIM: 375 €
INCLUI 8 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

REFEIÇÕES

• Jantar em Munique
• Jantar em cervejaria típica em Munique
• Jantar em Wurzburg
• Jantar em Gotinga
• Jantar em Hamburgo
• Almoço em Lubeck
• Jantar em Berlim
• Almoço em Berlim

EXTRAS

• Visita do Castelo de Neuschwanstein (Rei
Loco)
• Excursão à Postdam
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

21-Jun

05 Jul / 16 Ago

30 Ago / 13 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 9 Dias:
Munique / Berlim
Iti CE306

Categ. Única

1.145

1.185

1.185

380

Tour

Categ.

20 Jun

04 Jul / 15 Ago

29 Ago / 12 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 10 Dias:
Frankfurt / Berlim
Iti CE307

Categ. Única

1.320

1.360

1.360

430

1 Wurzburgo

Cat. Primeira e Turista

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munique

NH Messe / Nyx / Courtyard City

Wurzburgo Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*
Gotinga

B&B 3* / Frezeit 4*

Hamburgo

Novum Belmondo 4*/ Park Inn Radisson 4*
(Lubeck)

Berlim

Andels Viena House / Berlim Mark

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 15.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Cracóvia

Polônia Maravilhosa

A partir de 1.125 €

8 Dias

Visitando: Varsóvia / Poznan / Wroclaw / Cracóvia / Varsóvia

+

4

Saídas 2019

12

A VARSÓVIA: DOMINGOS
2019
Abril

14, 21, 28

Agosto

Maio

05, 12, 19, 26

Setembro 01, 08, 15, 22, 29

04, 11, 18, 25

Junho

02, 09, 16, 23, 30

Outubro

Julho

07, 14, 21, 28

POLÔNIA

Torun

06, 13

2+1 Varsóvia

Poznan 1
Wroclaw 1

Dia 1º (Dom): Varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Varsóvia: Visita guiada e
passeio pelo Parque Lazienki.
Depois do café da manhã, visita de Varsóvia. Um
ambiente especial reina no centro antigo (Stare
Miasto), completamente reconstruído depois da
guerra e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. As ruas estão cercadas
por edifícios dos séculos XV e XVIII e rodeadas
por muralhas com fossas e barbacãs. A Praça do
Mercado é de grande beleza. As construções
que rodeiam as ruas formam a Via Real são em
sua maior parte edifícios históricos. Visita por
dentro Palácio Real, que ao longo de sua história tem sido constantemente remodelados e
ampliados. Foi a residência dos reis polacos e
depois da Dieta, o parlamento polaco, as numerosas salas e o gabinete de mármore são um
testemunho do extremo refinamento da época.
Continuação ao parque Lazienki. Almoço durante a excursão. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 3º (Ter): Varsóvia / Torun / Poznan
Café da manhã e saída até Torun. Visita guiada
desta cidade situada às margens do rio Vístula.
Torun é um povoado natal de Nicolás Copérnico
e incluído na lista de cidades Patrimônio da
Humanidade da UNESCO desde 1997. A composição da Praça Maior e as ruas que seguem
sendo as mesmas a mais de 700 anos. Almoço e

continuação até Poznan. Restante da tarde livre
na cidade. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Poznan / Wroclaw, a «Veneza Polaca».
Café da manhã e visita guiada de Poznan com
guia local. Admirarmos a Catedral de Ostrów
Tumski (entradas incluídas), a Igreja de San Estanislao e de Santa Magdalena e a velha Praça do
Mercado, e a impressionante prefeitura que preside elegantemente a Praça Principal. Almoço.
Saída até Wroclaw, a “Veneza polaca”. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º (Qui): Wroclaw / Cracóvia
Café da manhã e visita guiada de Wroclaw, bela
cidade onde mais de 100 pontes e passarelas
atravessam o Oder e suas ramificações. No centro da Gran Plaza (Rynek) está a prefeitura gótica (Ratusz), um dos mais grandes da Europa,
autêntica pela arquitetura profana de Silesia
com seus pináculos e seu relógio astronômico.
Veremos também a catedral gótica (entrada
NÃO incluída), assim como a Universidade (visita por fora), pela qual passaram numerosos
prêmios Nobel. Almoço. Continuação a Cracóvia. Chegada a Cracóvia, visita do bairro judio.
Jantar e acomodação no hotel. *Opcional (com
suplemento) Jantar judaico acompanhado de
música típica.
Dia 6º (Sex): Cracóvia
Café da manhã e dia dedicado a visita de Cra-

cóvia. Reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é uma das mais belas
cidades do mundo. Visita do centro com a Praça
do Mercado e da fortaleza de Wawel. A antiga
residência dos reis polacos, Castelo Florentino
e catedral gótica. Almoço em curso da visita.
Resto da tarde livre para compras, passear ou
para realizar visita opcional (com suplemento) ao
campo de concentração de Auschwitz. Jantar e
acomodação no hotel na Cracóvia.
Dia 7º (Sáb): Cracóvia / Varsóvia
Café da manhã e manhã livre na Cracóvia.
Possibilidade de fazer uma excursão opcional
a Wieliczka para visitar as minas de sal. Reconhecidas como Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO e exploradas desde o século XIII,
eram tão valiosas que foram fortificadas no século XIV. As maravilhosas salas, dependências,
capelas e estátuas da idade média, estão unidas por 120km de galerias escavadas a 9 níveis
que alcançam 137 metros de profundidade. Almoço e saída à Varsóvia. Jantar e acomodação
no hotel.
Dia 8º (Dom): Varsóvia
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

Cracóvia 2

SI

O Tour Inclui

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de
categoria primeira.
• 6 almoços e 6 jantares nos hotéis (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante
durante todo itinerário.
• As visitas previstas no programa.
• Entradas e outros serviços incluídos: Varsóvia:
Palácio Real // Poznan: Catedral // Cracóvia:
Castelo e Catedral do Wawel.
• Seguro de proteção e assistência de viagem
MAPAPLUS.
Não Inclui
• Taxas de estadia
NOTAS:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Primeira e Turista

Varsóvia

Golden Tulip (4*) / Mercure (4*) / Radisson
Sobieski (4*) /
Double Tree by Hilton (4*)

Poznan

Novotel Centrum (4*) / Ilonn (4*) / NH Poznan
(4*) / Puro Poznan (4*)

Wroclaw

HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) / Best Western Q Hotel (4*)/ Invite (4*)

Cracóvia

Swing (4*) / Novotel City West (4*) / Golden
Tulip Kazimierz (4*) / BW Premier (4*)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

Temporada Única

Sup. Apartamento Individual

Tour 8 Dias:
Varsóvia / Varsóvia
Iti CE308

Categ. Única

1.125

430

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 6.
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Budapeste

O Triângulo Mágico

“Extensão à Rússia” A partir de 685 €

9 Dias

COM SAÍDAS

Visitando: Praga / Budapeste / Viena

Saídas 2019 / 2020

A PRAGA: DOMINGOS
2019
07, 14, 21, 28

Setembro 01*, 08, 15, 22, 29

Janeiro

Maio

05, 12, 19, 26

Outubro

Fevereiro 09, 23

Junho

02, 09, 16, 23*, 30 Novembro 03, 10, 17

Março

08, 22

Julho

07*, 14, 21*, 28

Abril

05, 12, 19, 26

Agosto

04*, 11, 18*, 25

06, 13, 20, 27

Dezembro 01, 15, 22, 29

Dia 2º (Seg): Praga
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para passear por seu centro histórico e
apreciar o ambiente desta cidade, uma das mais
belas da Europa. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Ter): Praga
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma
visita panorâmica da cidade, conhecida como
a “cidade dourada”, na qual conheceremos a
ponte de Carlos com suas belas estátuas e torre
e a antiga prefeitura com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre na qual sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Praga
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125 km de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).

3

12, 26

3 Praga

*Possibilidade de extensão a Rússia 1:
São Petersburgo / Moscou

com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 6º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da
cidade dividida em dois pelo rio Danúbio, situado
a esquerda da zona de Buda, onde encontra-se
o Castelo da Cidade e o Batistério dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest, onde se
ergue o Parlamento, amplas avenidas e o centro
comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação no
hotel. Recomendamos esta noite assistir a um jantar com espetáculo de folclore húngaro e fazer um
passeio de barco pelo rio Danúbio.
Dia 7º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espetáculo das
valsas vienenses e do folclore austríaco. (Jantar
e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com a avenida Ringstrasse que tem

REP. CHECA

2
Viena

mais edifícios históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danúbio terminando
com um passeio pelo centro histórico (Albertina,
Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios de
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Seg): Viena
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.
Extensão à Rússia
Rússia 1: São Petersburgo / Moscou
• Dia 1º (Seg): Viena / São Petersburgo
• Dia 2º (Ter): São Petersburgo
• Dia 3º (Qua): São Petersburgo / Moscou
• Dia 4º (Qui): Moscou
• Dia 5º (Sex): Moscou
• Dia 6º (Sáb): Moscou
• Dia 7º (Dom): Moscou / Saída
*Ver detalhes na pág. 182

HUNGRÍA

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de um guia durante o
itinerário.
• Visitas guiadas de Praga, Budapeste e Viena.
(espanhol)
• Seguro de proteção e assistência de viagem
MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Não Inclui
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
9 DIAS: PRAGA / VIENA: 225 €
INCLUI 4 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

REFEIÇÕES

EXTRAS

• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em Viena
*Viena: de novembro à março o almoço será em
um restaurante típico e pela noite espetáculo
de valsas em Kursalon.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo
Tour

Categ.

Tour 9 Dias:
Praga / Viena
Iti CE309

Categ. Superior

Categ. Confort

07 Abr / 14 Abr 21 Abr /23 Jun 30 Jun / 25 Ago

905
1.010

815
895

01 Set / 20 Out 27 Out / 22 Mar 05 Abr / 26 Abr

755
810

815
895

685
725

860
945

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020 01 Nov / 31 Mar

395
455

295
345

Tour

Temporada única

Sup. Apt. Ind.

Extensão Rússia
7 Dias
S. Petersburgo/Moscou

930

610

Iti NR402

2
Budapeste

AUSTRIA

• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*

Dia 5º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na cidade antes de continuar nossa rota até Hungria
para chegarmos a bela capital de Budapeste,
atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao
hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta
€

PARA

BRASILEIROS

Garantimos o GUIA de língua Portuguesa nas saidas indicadas “VERDE” respeitando o número mínimo 30 passageiros brasileiros, caso não atinja o número mínimo exigido
a saídas se torna bilíngue (Português e Espanhol)

2020

Abril

Dia 1º (Dom): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Praga.

EXCLUSIVAS

+

Cat. Confort

Cat. Superior

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Novotel / Verdi Grand Hotel /
Flamenco
Novotel Centrum

Viena

Roomz Prater / Arcotel
Roomz Prater / Arcotel
Wimberger /
Wimberger
BW Amedia

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 2.
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Cidades Mágicas do Leste
da Europa
“Extensão à Rússia”
12 Dias

A partir de 1.070 €
+

5

Visitando: Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena

Saídas 2019 / 2020

A BERLIM: QUINTAS-FEIRAS
2019
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

2020
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20*, 27
04*, 11, 18*, 25
01*, 08, 15*, 22, 29*

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 28
12, 19, 26

09, 23
06, 20
05, 19
02, 09, 16, 23
*Possibilidade de extensão a Rússia 1: São Petersburgo / Moscou

Dia 1º (Qui): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Berlim.

Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação a Praga.
Chegada e acomodação no hotel.

Dia 2º (Sex): Berlim
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para passear pelo centro comercial e apreciar o ambiente desta cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Ter): Praga
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma
visita panorâmica da cidade, conhecida como
a “cidade dourada”, na qual conheceremos a
ponte de Carlos com suas belas estátuas e torre
e a antiga prefeitura com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre na qual sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sáb): Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica
da cidade, passando entre outros monumentos
a porta de Brandemburgo, a igreja Memorial do
Kaiser Guillermo, o Reichstag, e os restos do famoso muro. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). A tarde sugerimos
uma visita opcional a ilha dos museus, para visitar os mais importantes museus que a capital da
Alemanha abriga, como o museu de Pérgamo e
o museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Acomodação no hotel.
Dia 4º (Dom): Berlim
Café da manhã e dia livre na capital alemã. Opcionalmente poderemos visitar a vizinha cidade
de Potsdam, capital de Brandemburgo e antiga
residência dos reis da Prússia, o famoso Palácio
de Sansouci. (Visita incluída no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 5º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até

140

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Dia 7º (Qua): Praga
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125KM de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 8º (Quin): Praga / Budapeste
(530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na
cidade antes de continuar nossa rota até Hungria
para chegarmos a bela capital de Budapeste,

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos

atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao
hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

res. A direita encontra-se a zona de Pest, onde se
ergue o Parlamento, amplas avenidas e o centro
comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação no
hotel. Recomendamos esta noite assistir a um jantar com espetáculo de folclore húngaro e fazer um
passeio de barco pelo rio Danúbio.

Dia 9º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da
cidade dividida em dois pelo rio Danúbio, situado Dia 10º (Sáb): Budapeste / Viena
a esquerda da zona de Buda, onde encontra-se (236 km)
o Castelo da Cidade e o Batistério dos Pescado- Café da manhã. Saída em ônibus até a capital

Praga

da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espetáculo das
valsas Vienenses e do folclore austríaco. (Jantar
e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com a avenida Ringstrasse que tem
mais edifícios históricos que qualquer outra.
Seguiremos até o canal do Danúbio onde visitaremos a casa de “cien aguas” terminando
com um passeio pelo centro histórico (Albertina,

Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios de
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.

Berlim 3

ALEMANHA

3 Praga

Dia 12º (Seg): Viena
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

REP. CHECA

2
Viena

Budapeste

AUSTRIA

SI

2

HUNGRÍA

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo e guia acompanhante durante todo itinerário.
• Visitas guiadas de Berlim, Praga, Budapeste e Viena. (espanhol).
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Não Inclui
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
12 DIAS: BERLIM / VIENA: 315 €
INCLUI 5 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

EXTRAS

REFEIÇÕES

• Almoço em Berlim
• Almoço em uma cervejaria de Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*

• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Visita a Postdam e Palácio Sanssouci
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em Viena*

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de
valsas em Kursalon.

Extensão à Rússia
Rússia 1: São Petersburgo / Moscou

Hotéis previstos ou similares

• Dia 1º (Seg): Viena / São Petersburgo
• Dia 5º (Sex): Moscou
• Dia 2º (Ter): São Petersburgo
• Dia 6º (Sáb): Moscou
• Dia 3º (Qua): São Petersburgo / Moscou • Dia 7º (Dom): Moscou / Saída
• Dia 4º (Qui): Moscou

Cidade

*Ver detalhes na pág. 182

Cat. Confort

Cat. Superior

Berlim

Niu Hide in Berlin

Maritim

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum

Viena

Zeitgistr / BW Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

04 Abr / 11 Abr

18 Abr /20 Jun

27 Jun / 22 Ago

29 Ago / 24 Out

31 Out / 19 Mar

02 Abr / 23 Abr

Tour 12 Dias:
Berlim / Viena
Iti CE310

Categ. Confort
Categ. Superior

1.390
1.490

1.230
1.370

1.155
1.235

1.230
1.370

1.070
1.170

1310
1460

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020 01 Nov / 31 Mar

445
535

345
420

Tour

Temporada única

Sup. Apt. Ind.

Extensão Rússia
7 Dias
S. Petersburgo/Moscou

930

610

Iti NR402

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 2.
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Paris, Alemanha e Europa do Leste

A partir de 1.060 €

12 ou 15 Dias

Visitando: Paris / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena

Saídas 2019 / 2020

+

A PARIS: SEGUNDAS-FEIRAS

A FRANKFURT: QUINTAS-FEIRAS

2019

2020

2019

2020

Abril

01, 08, 15, 22, 29

Setembro 02, 09, 16, 23, 30

Janeiro

06, 20

Abril

04, 11, 18, 25

Setembro 05, 12, 19, 26

Janeiro

Maio

06, 13, 20, 27

Outubro

Fevereiro 03, 17

Maio

02, 09, 16, 23, 30

Outubro

Fevereiro 06, 20

Junho

03, 10, 17, 24

Novembro 04, 11, 25

Março

02, 16, 30

Junho

06, 13, 20, 27

Novembro 07, 14, 28

Março

05, 19

Julho

01, 08, 15, 22, 29

Dezembro 09, 16, 23

Abril

06, 13, 20

Julho

04, 11, 18, 25

Dezembro 12, 19, 26

Abril

02, 09, 16, 23

Agosto

05, 12, 19, 26

Agosto

01, 08, 15, 22, 29

07, 14, 21, 28

Dia 1º (Seg): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Paris.
Dia 2º (Ter): Paris
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia
livre para tomar contato com a cidade e passear
pelo centro comercial. A última hora da tarde
saída para fazer um passeio por Paris iluminada
e teremos a ocasião de realizar um belo passeio
em barco pelo Sena a bordo dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 3º (Qua): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela
cidade, suas principais avenidas e monumentos
como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o Arco do
Triunfo, Campos Elíseos, os Inválidos, a Opera

e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de subir
a mesma para admirar uma bela panorâmica de
toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar incluída
no Pacote Plus P+). Nosso passeio termina no
centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos fazer
uma visita opcional a Versalhes para visitar seu
belo palácio e famosos jardins e pela noite assistir
opcionalmente ao espetáculo do Moulin Rouge,
Paradis Latin ou outro. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qui): Paris
Café da manhã no hotel. Destinaremos este dia
a passear livremente pela cidade e seus bulevares, possível visita ao museu do Louvre para
conhecer sua grande coleção de arte. Opcionalmente, visite o carismático bairro de Montmartre
e a catedral de Notre Dame. À noite, podemos
opcionalmente assistir a um show em um cabaré
parisiense e desfrutar de uma taça de champanhe. Acomodação no hotel.

03, 10, 17, 24, 31

Dia 5º (Sex): Paris / Frankfurt (620 km)
“Passeio pelo Rio Reno”
Depois do café da manhã sairemos em direção
a região de Champagne, prosseguindo nossa
viagem à Alemanha para chegar as margens do
rio Reno pelo qual faremos um delicioso passeio
em barco em Boppard até St. Goar, seguindo
caminho até Frankfurt. (Almoço snacks no barco
incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre em
Frankfurt pelo centro antes de regressar ao hotel.
Acomodação em Frankfurt ou arredores.
Para os passageiros iniciando os serviços em
Frankfurt: chegada e traslado ao hotel. Dia livre.
Acomodação no hotel aos arredores de Frankfurt.
Dia 6º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(558Km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio
panorâmico da cidade de Frankfurt, passando
pela catedral, o Römerberg, a prefeitura Römer,
a igreja Paulskirche, a casa de Goethe e a antiga
Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das Agujas, que
se ergue a magnífica catedral e a igreja de São
Severo. Tempo livre para passear pelo centro
histórico. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Pela tarde continuamos nossa rota até Berlim.
Acomodação no hotel.
Dia 7º (Dom): Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica
da cidade, passando entre outros monumentos
pela porta de Brandemburgo, a igreja Memorial
de Kaiser Guillermo, o Reichstag, e os restos do
famoso muro. Berlim é famosa por suas galerias
de arte. Passearemos por animadas ruas, a Kur-
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Saídas 2019 / 2020

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos

09, 23

fürstendamm, popularmente conhecida como a
Ku-damm, repleta de cafés, lojas e discotecas.
Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos uma visita
opcional a ilha dos museus onde importantes
obras de artes são expostas, com visita e entrada
ao museu do Pergamon e ao museu Egípcio, um
dos mais famosos. (Visita a ilha dos museus incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para percorrer o centro histórico desta bela cidade. Continuação a Praga.
Chegada e acomodação no hotel.
Dia 9º (Ter): Praga
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma
visita panorâmica da cidade, conhecida como
a “cidade dourada”, na qual conheceremos a
ponte de Carlos com suas belas estátuas e torre
e a antiga prefeitura com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre na qual sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 10º (Qua): Praga
Dia livre em regime de Acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125 km de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).

Praga

Dia 11º (Qui): Praga / Budapeste
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na
cidade antes de continuar nossa rota até Hungria
para chegarmos a bela capital de Budapeste,
atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao
hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 12º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita
da cidade dividida em dois pelo rio Danúbio,
situado a esquerda da zona de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o Batistério dos
Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest,
onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas e
o centro comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação no hotel. Recomendamos esta noite
assistir a um jantar com espetáculo de folclore
húngaro e fazer um passeio de barco pelo rio
Danúbio.

mais edifícios históricos que qualquer outra.
Seguiremos até o canal do Danúbio onde visitaremos a casa de “cien aguas” terminando
com um passeio pelo centro histórico (Albertina,
Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios de
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.

1
Frankfurt

3 Praga
REP. CHECA

París
3

Viena 2

FRANÇA

2

AUSTRIA

Dia 15º (Seg): Viena
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Budapeste

HUNGRÍA

SI

O Tour Inclui

• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas de Frankfurt, Berlim, Praga, Budapeste e Viena. (espanhol).
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

Pacote Plus
15 DIAS: PARIS / VIENA: 490 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
12 DIAS: FRANKFURT / VIENA: 340 € INCLUI 6 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

EXTRAS

REFEIÇÕES

• Subida a torre Eiffel (2º Piso)
• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Passeio de barco pelo Sena
• Almoço em Erfurt
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Almoço em Berlim
• Excursão a Karlovy Vary
• Almoço em Praga
• Visita aos Palácios de Viena
• Almoço em Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*
*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de
valsas em Kursalon.

Dia 13º (Sáb): Budapeste / Viena
(236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espetáculo das
valsas Vienenses e do folclore austríaco. (Jantar
e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Dia 14º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com a avenida Ringstrasse que tem

París
Frankfurt
Berlim
Praga
Budapeste
Viena

Hotéis Premium
París

Berlim
2

ALEMANHA

Tour Effiel

Cat. Confort
Ibis Porte de Orleans
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express Express
/ Nh Morfelden
Niu Hide in Berlin
Pyramida
Ibis Style City / Novotel City / Flamenco
Zeitgistr / BW Amedia

Cat. Superior
Mercure P. Orleans / Mercure Porte Versailles Expo
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / Leonardo
Royal
Maritim
Occidental Praha
Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum
Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour
Tour 12 Dias:
Frankfurt / Viena
Iti CE311

Tour

Categ.

04 Abr / 11 Abr

18 Abr / 20 Jun

27 Jun / 22 Ago

29 Ago / 24 Out

31 Out / 05 Mar

19 Mar / 23Abr

Categ. Confort
Categ. Superior

1.335
1.495

1.215
1.340

1.140
1.210

1.215
1.340

1.060
1.145

1.295
1.430

Categ.

01 Abr / 15 Abr

22 Abr / 24 Jun

01 Jul / 26 Ago

02 Set / 28 Out

04 Nov / 16 Mar

30 Mar / 20 Abr

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020 01 Nov / 31 Mar

460
560

360
510

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020 01 Nov / 31 Mar

1.865
1.735
1.640
1.735
1.550
1.850
645
520
2.110
1.885
1.680
1.885
1.675
2.010
770
660
2.255
2.255
1.990
2.255
1.840
2.425
1.060
740
• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 12.
Tour 15 Dias:
París / Viena
Iti CE312

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos
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Londres, Paris e Alemanha Mágica A partir de 1.545 €
13 ou 15 Dias

Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Munique

SAÍDAS 2019

Saídas 2019

2019

2019

A LONDRES: SÁBADOS
Junho

22

Julho

06, 20

Agosto

11

3

A PARIS: SEGUNDAS-FEIRAS
03, 17, 31

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Tempo livre para aproveitar a cidade
e passear por suas avenidas e pontos turísticos.
Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita
à cidade percorrendo suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadia de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckingham para
assistir à troca de guarda caso se realize neste
dia. A visita termina após a troca de guarda.
Tarde livre. Retorno para o hotel fica por sua
conta.
Dia 4º (Seg): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde
nosso o ônibus sairá em trem que nos conduzirá
através do Canal da Mancha pelo Eurotunnel.
Chegada a Calais e continuação a Paris pela
rodovia, onde chegaremos no final da tarde.
Saída para fazer uma visita por Paris iluminada,
e teremos a oportunidade de realizar um belo
passeio pelo rio Sena a bordo dos populares
“Bateaux Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
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+

Junho

24

Agosto

Julho

08, 22

Setembro 02

Para os passageiros iniciando os serviços em
Paris: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. No
fim da tarde saída para realizar o tour de Paris
iluminado, e teremos a ocasião de realizar um
belo passeio em barco pelo Sena a bordo dos
populares “Bateaux Mouche”. (Passeio no Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 5º (Ter): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio
pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o
Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os Inválidos, a
Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de
subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar
incluída no Pacote Plus P+). Nosso passeio termina no centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos
fazer uma visita opcional a Versalles para visitar
seu belo palácio e famosos jardins e pela noite
assistir opcionalmente ao espetáculo do Moulin
Rouge, Paradis Latin ou outro. Acomodação no
hotel.
Dia 6º (Qua): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear livremente pela cidade e seus bulevares, visitaremos
alguns museus e opcionalmente o carismático
bairro de Montmartre e a catedral de Notre
Dame. Pela noite poderemos assistir opcionalmente a um espetáculo em um autêntico cabaré
e degustar uma taça de champanhe. Acomodação no hotel.

Europa Central e Europa do Leste
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Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620 km)
“Passeio pelo Reno”
Depois do café da manhã sairemos em direção da
região do Champanhe, seguindo nossa viagem
até a Alemanha para chegar as margens dorso
Reno, pelo qual faremos um delicioso passeio
de barco embarcando em Boppard até St Goar
(Almoço no barco incluído no Pacote Plus P+) de
onde continuaremos nossa viagem até Frankfurt.
Acomodação em Frankfurt ou arredores.
Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(558 km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio
panorâmico da cidade de Frankfurt, passando
pela catedral, o Römerberg, a prefeitura Römer,
a igreja Paulskirche, a casa de Goethe e a antiga
Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das Agulhas,
que se ergue a magnífica catedral e a igreja de
São Severo. Tempo livre para passear pelo centro
histórico. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Pela tarde continuamos nossa rota até Berlim.
Acomodação no hotel. Para os passageiros iniciando serviços em Berlim: Chegada e traslado
ao hotel. Dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Dom): Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da
cidade, percorrendo entre outros monumentos a
porta de Brandenburgo, a igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso
muro. Berlim é famosa pelos seus museus e galerias de arte. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos

uma visita opcional a ilha dos museus onde estão
importantes obras de arte, com visita e entrada ao
museu Pérgamo e ao museu egípcio. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Seg): Berlim
Café da manhã e dia livre na capital alemã para
seguir desfrutando de sua beleza e suas animadas zonas comerciais. Opcionalmente poderemos realizar uma excursão a vizinha Potsdam,
capital de Brandemburgo e antiga residência
dos reis de Prussia. Visitaremos o Palácio de
Cecilienhof e passearemos pelos encantadores
jardins do famoso Palácio de Sanssouci, de estilo
barroco. (Visita incluída no Pacote Plus P+). (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre.
Acomodação no hotel.
Dia 11º (Ter): Berlim / Dresden (200 km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de Dresden, onde faremos uma visita panorâmica passando
pelos terraços do Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e a catedral. Almoço e
tarde livre em Dresden para seguir conhecendo os
encantos desta charmosa cidade. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 12º (Qua): Dresden / Nuremberg
(320 km)
Café da manhã e saída até a cidade de Nuremberg. Almoço. Posteriormente faremos uma
visita panorâmica pelos lugares mais relevantes
da cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.

Londres

Dia 13º (Qui): Rota Romântica: Nuremberg / Rotemburgo / Munique (334 km)
Café da manhã e saída até uma das jóias do
país dos Francos, a romântica Rotemburgo,
conhecida por seus edifícios de madeira e
suas fábricas de brinquedos. Almoço e saída
até Munique, capital da Baviera. Passaremos
a tarde visitando a cidade com sua adega
Theatiner, o Maximilianeum, sede do parlamento Bávaro, a catedral e a Marienplatz, com
sua esbelta prefeitura, em cuja torre os sinos
tocam todos os dias. (Jantar na cervejaria típica incluída no pacote Plus P +). Acomodação
no hotel.
Dia 14º (Sex): Munique
Café da manhã e dia livre em Munique com
possibilidade de realizar uma visita opcional ao

Castelo de Neuschwanstein, em uma paisagem
sonhadora, com colinas e rodeadas de montanhas, foi construído por Luis II da Baviera, conhecido como o Rei Louco, e onde Walt Disney se
inspirou para criar o castelo da Bela Adormecida.
(Almoço em Fussen e visita ao castelo incluídos
no Pacote Plus P+). Volta a Munique. (Jantar
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 15º (Sáb): Munique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs

NOTAS IMPORTANTES
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Durante a comemoração de congressos a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja, a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Não é possível realizar noites extras depois que o tour termina em Munique durante a celebração da festa da
cerveja.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

REINO
UNIDO

ALEMANHA

Londres
2

1
Frankfurt
1

3
París
FRANÇA

SI

Double Tree Hilton Chelsea

París

Mercure Porte Orleans / Mercure Porte Versailles Expo

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlim

Andels Viena House / Berlim Mark

Dresde

Wyndham Garden / Penc Hotel

Núremberg

Park Plaza / Ring Hotel Merkur

Munique

NH Messe / Nyx / Courtyard City 4*

Dresde

1 Núremberg
2 Munique

O Tour Inclui

• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria Turista Superior / Primeira.
• 3 Almoços na Alemanha ( sem bebida).
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia em espanhol.
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus ou trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas de Ferry).
• Passeio pelo Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Taxas de estadia

Cat. Única

Londres

Berlim
3

Pacote Plus
13 OU 15 DIAS: LONDRES OU PARIS / MUNIQUE: 420 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

• Jantar em Fussen (Neuschwanstein)

REFEIÇÕES

• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Erfurt
• Jantar em Berlim
• 2 Almoços em Berlim
• Jantar em Dresden
• Jantar em Nuremburg
• Jantar em Munique
• Jantar em cervejaria típica em Munique

EXTRAS

• Passeio de barco pelo Sena (Bateaux Mouche)
• Subida a torre Eiffel (2º Piso)
• Excursão à Postdam
• Visita do Castelo de Neuschwanstein (Rei
Loco)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

24 Jun

08 Jul / 19 Ago

02-Set

Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020

Tour 13 Dias:
París / Munique
Iti CE313

Categ. Única

1.620

1.545

1.620

595

Tour

Categ.

22 Jun

06 Jul / 17 Ago

31-Ago

Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020

Tour 15 Dias:
Londres / Munique
Iti CE314

Categ. Única

1.950

1.965

1.950

775

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 20.

Europa Central e Europa do Leste
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Londres, Paris e Alemanha Inesquecível

A partir de 1.550 €
+

13 ou 15 Dias

Visitando: Londres / Paris / O Reno / Franfkurt / Munique / Rothemburg / Wurzburg / Alsfeld / Sababurg / Gotinga /
Hamburgo / Lubeck / Berlim

Saídas 2019

Saídas 2019

2019

2019

A LONDRES: SÁBADOS

3

A PARIS: SEGUNDAS-FEIRAS

Junho

15, 29

Agosto

Julho

13, 27

Setembro 07

10, 24

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Tempo livre para aproveitar a cidade
e passear por suas avenidas e pontos turísticos.
Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita
à cidade percorrendo suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadia de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckingham para
assistir à troca de guarda caso se realize neste
dia. A visita termina após a troca de guarda.
Tarde livre. Retorno para o hotel fica por sua
conta.
Dia 4º (Seg): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde
nosso o ônibus sairá em trem que nos conduzirá
através do Canal da Mancha pelo Eurotunnel.
Chegada a Calais e continuação a Paris pela rodovia, onde chegaremos no final da tarde. Saída
para fazer uma visita por Paris iluminada, e teremos a oportunidade de realizar um belo passeio
pelo rio Sena a bordo dos populares “Bateaux
Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando os serviços em
Paris: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. No
fim da tarde saída para realizar o tour de Paris
iluminado, e teremos a ocasião de realizar um
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12

Junho

17

Agosto

Julho

01, 15, 29

Setembro 09

belo passeio em barco pelo Sena a bordo dos
populares “Bateaux Mouche”. (Passeio no Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 5º (Ter): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio pela
cidade, suas principais avenidas e monumentos
como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o Arco do
Triunfo, Campos Elísios, os Inválidos, a Opera e
a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de subir a
mesma para admirar uma bela panorâmica de
toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar incluída
no Pacote Plus P+). Nosso passeio termina no
centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos fazer
uma visita opcional a Versalles para visitar seu
belo palácio e famosos jardins e pela noite assistir
opcionalmente ao espetáculo do Moulin Rouge,
Paradis Latin ou outro. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qua): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear livremente pela cidade e seus bulevares, visitaremos
alguns museus e opcionalmente o carismático
bairro de Montmartre e a catedral de Notre
Dame. Pela noite poderemos assistir opcionalmente a um espetáculo em um autêntico cabaré
e degustar uma taça de champanhe. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620 km)
“Passeio pelo Reno”
Depois do café da manhã sairemos em direção
da região do Champanhe, seguindo nossa viagem até a Alemanha para chegar as margens
dorso Reno, pelo qual faremos um delicioso
passeio de barco embarcando em Boppard até
St Goar (Almoço no barco incluído no Pacote

Europa Central e Europa do Leste
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Plus P+) de onde continuaremos nossa viagem
até Frankfurt. Acomodação em Frankfurt ou
arredores.
Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Munique
(440 km)
Café da manhã buffet em nosso hotel. Saída até
uma das mais belas regiões da Alemanha, conhecida como a Alemanha Romântica. Chegada à Munique. Tarde livre para poder conhecer a cidade,
sua charmosa catedral, seus museus, seus palácios
e edifícios históricos. Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando os serviços em
Munique: chegada e traslado ao hotel. Tempo
livre. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Dom): Munique
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar
a visita da cidade com seu célebre Theatiner,
o Maximilianeum, sede do parlamento Bávaro,
a catedral e a Marienplatz, praça da prefeitura,
cuja torre toca o sino todos os dias. (Almoço incluído no Pacote Plus P +). Continuação, visita
opcional ao Castelo de Neuschwanstein, em
uma paisagem sonhadora, com colinas e rodeadas de montanhas, foi construído por Luis II da
Baviera, conhecido como o Rei Louco, e onde
Walt Disney se inspirou para criar o castelo da
Bela Adormecida. (Visita ao Castelo incluída no
Pacote Plus P+). Volta a Munique. (Jantar em
cervejaria típica incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 10º (Seg): Rota Romântica: Munique
/ Rotemburgo / Wurzburg (320 km)
Café da manhã. Hoje percorreremos a célebre
rota romântica. Chegaremos a Rotemburgo, con-

hecida por seus edifícios de enxaimel e fábricas
de brinquedos, para muitos, a cidade mais linda
do país. Almoço. Saída até Wurzburg, famosa por
suas artes, arquitetura e vinhos. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Ter): A Rota dos Contos de
Fadas: Wurzburg / Alsfeld / Sababurg /
Gotinga (330 km)
Café da manhã e partida para uma das rotas
mais fantásticas da Alemanha. Vamos parar em
alguns dos lugares que inspiraram as histórias da
infância. Alsfeld é uma pequena aldeia de casas
em enxaimel na região onde viveu Chapeuzinho
Vermelho e em Sababurg, onde está o autêntico
Castelo da Bela Adormecida. Almoço. De tarde
cruzaremos o Reinhardswald National Park, palco
dos contos de bruxas e florestas encantadas, até
chegarmos à bela cidade de Göttingen, onde
os famosos Irmãos Grimm eram professores. No
final do dia, chegada ao hotel e acomodação em
Göttingen. (Jantar incluído no pacote Plus P +).
Dia 12º (Qua): Gotinga / Hamburgo
(270 Km)
Café da manhã e saída até o norte do país, para
conhecer a história e os lugares da célebre Liga
Hanseática. Chegada à Hamburgo. Conheceremos a segunda cidade mais importante do país
com uma visita guiada completa. Descobriremos
seus canais, a Filarmônica de Elba, seu dinâmico
porto, e o centro da cidade com sua imponente
prefeitura. Almoço e tarde livre com possibilidade de realizar de forma opcional um cruzeiro
pelas águas de Elba e visita guiada pela Cidade
dos Armazéns do Porto, o segundo mais importante do continente europeu. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+) .

Wurzburgo

Dia 13º (Qui): Hamburgo / Lubeck / Berlim (355 km)
Café da manhã. Pela manhã chegaremos a Lubeck para conhecer sua cidade medieval que foi
declarada Património Mundial pela UNESCO,
destacando os prédios de tijolos no estilo gótico
do Báltico. (Almoço incluído no pacote Plus P +).
Partida para a capital alemã, Berlim. Acomodação
no hotel. (Jantar incluído no pacote Plus P +)
Dia 14º (Sex): Berlim
Café da manhã. Pela manha visita panorâmica
da cidade, passando por seus monumentos, a
Porta de Brandemburgo, a Igreja Memorial de
Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso muro. Berlim é famosa por seus museus
e galerias de arte. (Almoço incluído no Pacote

Plus P+). Tarde livre. Opcionalmente poderemos
realizar uma excursão a vizinha Potsdam, capital
de Brandemburgo e antiga residência dos reis
de Prússia. Visitaremos o Palácio de Cecilienhof
e passearemos pelos encantadores jardins do
famoso Palácio de Sanssouci, de estilo barroco.
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 15º (Sáb): Berlim
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

NOTAS IMPORTANTES
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja, a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Não é possível realizar noites extras depois que o tour termina em Munique durante a celebração da festa da
cerveja.
• Viagem sujeita a condições especiais de contratação e cancelamento. Verificar condições gerais.
• Durante a comemoração de congressos a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Única

Londres

Double Tree Hilton Chelsea

París

Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Porte Orleans

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munique

NH Messe / Nyx / Courtyard City 4*

Wurzburgo

Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*

Gotinga

B&B 3* / Frezeit 4*

Hamburgo

Novum Belmondo 4*/ Park Inn Radisson 4* (Lubeck)

Berlim

Andels Viena House / Berlim Mark

REINO
UNIDO

Hamburgo 1
Londres
2

Berlim
2

1 Gotinga
ALEMANHA

Frankfurt
1

3
París

1 Wurzburgo

2 Munique

FRANÇA

SI

O Tour Inclui

• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria Turista / Primeira.
• 3 Almoços descritos no itinerário ( sem bebida).
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia em espanhol.
• Visita de Londres, Paris, Munique, Hamburgo e Berlim.
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus ou trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas de Ferry).
• Passeio pelo Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
13 OU 15 DIAS: LONDRES OU PARIS / BERLIM: 395 € INCLUI 9 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

REFEIÇÕES

• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Munique
• Jantar em cervejaria típica em Munique
• Jantar em Wurzburgo
• Jantar em Gotinga
• Jantar em Hamburgo
• Almoço em Lubeck

• Jantar em Berlim
• Almoço em Berlim

EXTRAS

• Passeio de barco pelo Sena (Bateaux Mouche)
• Subida a torre Eiffel (2º Piso)
• Visita do Castelo de Neuschwanstein (Rei Loco)
• Excursão à Postdam

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

17-Jun

01 Jul / 12 Ago

26 Ago / 09 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 13 Dias:
Paris / Berlim
Iti CE315

Categ. Única

1.710

1.550

1.710

610

Tour

Categ.

15-Jun

29 Jun / 10 Ago

24 Ago / 07 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 15 Dias:
Londres / Berlim
Iti CE316

Categ. Única

2.095

1.970

2.095

795

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 10.
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Bruges

Gira Centro Europeia Mágica

A partir de 2.270 €

17 ou 19 Dias

Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt /
Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rotemburg / Munique

Saídas 2019

18

3

Saídas 2019

A LONDRES: TERÇAS-FEIRAS

A PARIS: QUINTAS-FEIRAS

2019

2019

Junho

18

Julho

02, 16, 30

Agosto

13, 27

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Tempo livre para aproveitar a cidade
e passear por suas avenidas e pontos turísticos.
Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita
à cidade percorrendo suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadia de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckingham para
assistir à troca de guarda caso se realize neste
dia. A visita termina após a troca de guarda.
Tarde livre. Retorno para o hotel fica por sua
conta.
Dia 4º (Seg): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde
nosso o ônibus sairá em trem que nos conduzirá
através do Canal da Mancha pelo Eurotunel.
Chegada a Calais e continuação a Paris pela rodovia, onde chegaremos no final da tarde. Saída
para fazer uma visita por Paris iluminada, e teremos a oportunidade de realizar um belo passeio
pelo rio Sena a bordo dos populares “Bateaux
Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando os serviços em
Paris: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. A
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+

Junho

20

Julho

04, 18

Agosto

última hora do dia saída para realizar o tour Paris
iluminado. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Ter): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio
pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o
Arco do Triunfo, Campos Elísios, os Inválidos, a
Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de
subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar
incluída no Pacote Plus P+). Nosso passeio termina no centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos
fazer uma visita opcional a Versalles para visitar
seu belo palácio e famosos jardins e pela noite
assistir opcionalmente ao espetáculo do Moulin
Rouge, Paradis Latin ou outro. Acomodação no
hotel.
Dia 6º (Qua): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear livremente pela cidade e seus bulevares, visitaremos
alguns museus e opcionalmente o carismático
bairro de Montmartre e a catedral de Notre
Dame. Pela noite poderemos assistir opcionalmente a um espetáculo em um autêntico cabaré
e degustar uma taça de champanhe. (Cabaré Paradis Latin com bebidas incluído no Pacote Plus
P +). Acomodação no hotel.
Dia 7º (Qui): Paris / Bruxelas (252 km)
Café da manhã e saída para Bruxelas. Chegada e
visita panorâmica a cidade com a esplêndida catedral de Saint-Michel, o Bairro de Heizel com o
célebre Atonium, a Praça Royale, Palácio Real e a
parte antiga com a magnífica Grand Platz, possi-
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velmente a mais bonita de toda a Europa. Tempo
livre. À noite podemos opcionalmente desfrutar
de um jantar típico no entorno da Grand Platz.
(Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges
(168Km)
Café da manhã e saída para a cidade de Gante,
com sua magnífica catedral São Bavon, onde
está exposto o famoso Cordeiro Místico e a cidade antiga de ambiente medieval. Tempo livre
para passear pela cidade e continuação a Bruges, preciosa cidade com seus inúmeros canais
que a cruzam e nos recordam Veneza. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Visita à cidade: o
Lago do Amor, a Praça Maior e Atalaya. Possibilidade de fazer um passeio de barco pelos canais.
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / Haia /
Amsterdã (280Km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia, a
cidade de Rubens, o segundo porto mais importante da Europa e o mercado de diamantes mais
importante da Europa Ocidental. Paramos em
sua Praça Maior com suas casas cheias de história. Tempo livre e continuação até Haia, a capital
administrativa da Holanda, onde se levanta o
Parlamento e o Palácio da Paz. Chegada a Amsterdã ao meio dia. A tarde, saída para visitar a
cidade a bordo de um barco que nos conduzirá
por seus canais e de onde poderemos admirar
suas fachadas e igrejas dos séculos XVI e XVII, e o
porto antigo da cidade. Ao final da visita, terminamos em uma joalheria. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qui): Amsterdã
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para
desfrutar desta encantadora cidade. Sugerimos
fazer uma visita opcional às vilas próximas Volendam, típico povoado de pescadores, e a Marken
situada em uma ilha unida ao continente por um
dique. Poderemos visitar também uma fábrica
de queijo holandês. (Visita e almoço incluídos
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Sex): Amsterdã / Colônia / O
Reno / Frankfurt (510 km) “Cruzeiro
pelo Rio Reno”
Café da manhã e saída até Colônia. Tempo
livre para poder visitar sua bela catedral e continuação as margens do rio Reno onde embarcaremos em Boppard para realizar um cruzeiro pelo
rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído no
Pacote Plus P+). Continuação a Frankfurt, onde
chegaremos ao centro da cidade. Tempo livre
para percorrer a pé pelo seu centro histórico, a
praça do Romer. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(558 km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio
panorâmico da cidade de Frankfurt, percorrendo
a catedral, o Römerberg, a prefeitura Römer, a
catedral, a igreja Paulskirche, a casa de Goethe
e antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das
Agulhas, onde-se ergue uma sua magnífica
catedral e a igreja de São Severo. Tempo livre
para passear por seu centro histórico. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde continuaremos nossa rota até Berlim. Acomodação
no hotel.

Dia 13º (Dom): Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade, percorrendo entre outros
monumentos a porta de Brandenburgo, a
igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso muro. Berlim é
famosa pelos seus museus e galerias de arte.
Almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
À tarde, sugerimos uma visita opcional à Ilha
dos Museus, onde você poderá ver importantes obras de arte, com uma visita ao Museu
Pergamon e ao Museu Egípcio, os dois mais
famosos pelos tesouros que contêm. Jantar
e acomodação no hotel. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+).
Dia 14º (Seg): Berlim
Café da manhã e dia livre na capital alemã para
seguir desfrutando de sua beleza e suas animadas zonas comerciais. Excursão opcional à
Postdam, uma das cidades mais bonitas da Alemanha e capital de Brandemburgo, declarada
Patrimônio da Humanidade. Nesta antiga residência de verão dos reis da Prússia, realizou-se
a construção de um grande número de palácios
esplêndidos, dos quais visitaremos o Palácio
Novo de estilo renascentista com sua cúpula de
cobre de cor verde, e logo após daremos um
passeio pelos belos jardins do Palácio de Sanssousi. Retorno a Berlim e almoço. Acomodação
no hotel.
Dia 15º (Ter): Berlim / Dresden (200 km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de
Dresden, onde faremos uma visita panorâmica
percorrendo os terraços do Elba, a ponte de
Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e a
catedral. Almoço e tarde livre para seguir conhecendo os encantos desta charmosa cidade.
Jantar e acomodação no hotel. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+).

Dia 16º (Qua): Dresden / Nuremberg
Café da manhã e saída rumo a Nuremberg.
Almoço. Posteriormente faremos uma visita
panorâmica pelos lugares mais relevantes da
cidade. Jantar e acomodação no hotel. (Jantar
incluído no Pacote Plus P+).
Dia 17º (Qui): Rota Romântica: Nuremberg / Rotemburgo / Munique (334 km)
Café da manhã e saída até uma das jóias do país
dos Francos, a romântica Rotemburgo, conhecida por seus edifícios de madeira e suas fábricas de brinquedos. Almoço e saída até Munique,
capital da Baviera. Passaremos a tarde visitando
a cidade com sua adega Theatiner, o Maximilianeum, sede do parlamento Bávaro, a catedral e
a Marienplatz, com sua esbelta prefeitura, em
cuja torre os sinos tocam todos os dias. (Jantar
na cervejaria típica incluída no pacote Plus P +).
Acomodação no hotel.
Dia 18º (Sex): Munique
Café da manhã e dia livre em Munique com possibilidade de realizar uma visita opcional ao Castelo
de Neuschwanstein, em uma paisagem sonhadora, com colinas e rodeadas de montanhas, foi
construído por Luis II da Baviera, conhecido como
o Rei Louco, e onde Walt Disney se inspirou para
criar o castelo da Bela Adormecida. (Almoço em
Fussen e visita ao castelo incluídos no Pacote
Plus P+). Volta a Munique. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 19º (Sáb): Munique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.
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Amsterdã
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2
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3

ALEMANHA

Bruges 1
BÉLGICA

3
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1
1
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1
Frankfurt

1 Núremberg

FRANÇA
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Dresde

Munique 2

O Tour Inclui

• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria Turista Superior / Primeira.
• 3 Almoços na Alemanha ( sem bebida).
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia em espanhol.
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus ou trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas de Ferry).
• Passeio pelo Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
17 OU 19 DIAS: PARIS OU LONDRES / MUNIQUE: 635 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

• Jantar em cervejaria típica em Munique
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)

REFEIÇÕES

• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Erfurt
• Jantar em Berlim
• 2 Almoços em Berlim
• Jantar em Dresden
• Jantar em Nuremberg
• Jantar em Munique

EXTRAS

• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de barco pelo Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursão a Marken e Volendam
• Excursão a Postdam.
• Visita do Castelo de Neuschwanstein

NOTAS IMPORTANTES
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• **Durante congressos a acomodação pode ser feita no arredores das cidades. **
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja, a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Não é possível realizar noites extras depois que o tour termina em Munique durante a celebração da festa da
cerveja

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Double Tree Hilton Chelsea

París

Ibis Porte de Orleans o similar

Mercure París Porte Orleans

Bruxelas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station

Bruges

Green Hotel

Velotel

Amsterdã

Corendon / Ramada

Corendon / Ramada

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlim

Andels Viena House / Berlim Mark

Andels Viena House / Berlim Mark

Dresde

Wyndham Garden / NH Dresde

Wyndham Garden / NH Dresde

Núremberg

Park Plaza / Ring Hotel Merkur

Park Plaza / Ring Hotel Merkur

Munique

NH Messe / Nyx / Courtyard City 4*

NH Messe / Nyx / Courtyard City 4*

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

20 Jun

04 Jul / 29 Ago

Sup. Apt. Ind.

Tour 17 Dias:
París / Munique
Iti CE317

Categ. Confort
Categ. Superior

2.340
2.565

2.270
2.495

845
930

Tour

Categ.

18 Jun

02 Jul / 27 Ago

Sup. Apt. Ind.

Tour 19 Dias:
Londres / Munique
Iti CE318

Categ. Confort

2.670
2.780

2.595
2.680

980
1.110

Categ. Superior

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 24
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Gira Centro Europeia Inesquecível A partir de 2.295 €
+

17 ou 19 Dias

Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt /
Munique / Rothemburg / Wurzburgo / Alsfeld / Sababurg / Gotinga / Hamburgo / Lubeck / Berlim

Saídas 2019

A LONDRES: TERÇAS-FEIRAS

3

A PARÍS: QUINTAS-FEIRAS

2019

2019

Junho

11, 25

Agosto

06, 20

Julho

09, 23

Setembro 03

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Tempo livre para aproveitar a cidade
e passear por suas avenidas e pontos turísticos.
Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita
à cidade percorrendo suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadia de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckingham para
assistir à troca de guarda caso se realize neste
dia. A visita termina após a troca de guarda.
Tarde livre. Retorno para o hotel fica por sua
conta.
Dia 4º (Seg): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde
nosso o ônibus sairá em trem que nos conduzirá
através do Canal da Mancha pelo Eurotunnel.
Chegada a Calais e continuação a Paris pela rodovia, onde chegaremos no final da tarde. Saída
para fazer uma visita por Paris iluminada, e teremos a oportunidade de realizar um belo passeio
pelo rio Sena a bordo dos populares “Bateaux
Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando os serviços em
Paris: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. A
última hora do dia saída para realizar o tour Paris
iluminado. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Ter): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio
pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o
Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os Inválidos, a

150

19

Saídas 2019

Junho

13, 27

Agosto

Julho

11, 25

Setembro 05

Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de
subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar
incluída no Pacote Plus P+). Nosso passeio termina no centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos
fazer uma visita opcional a Versalles para visitar
seu belo palácio e famosos jardins e pela noite
assistir opcionalmente ao espetáculo do Moulin
Rouge, Paradis Latin ou outro. Acomodação no
hotel.
Dia 6º (Qua): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear livremente pela cidade e seus bulevares, visitaremos
alguns museus e opcionalmente o carismático
bairro de Montmartre e a catedral de Notre
Dame. Pela noite poderemos assistir opcionalmente a um espetáculo em um autêntico cabaré
e degustar uma taça de champanhe. (Cabaré Paradis Latin com bebidas incluído no Pacote Plus
P +). Acomodação no hotel.
Dia 7º (Qui): Paris / Bruxelas (252 km)
Café da manhã e saída para Bruxelas. Chegada e
visita panorâmica a cidade com a esplêndida catedral de Saint-Michel, o Bairro de Heizel com o
célebre Atonium, a Praça Royale, Palácio Real e a
parte antiga com a magnífica Grand Platz, possivelmente a mais bonita de toda a Europa. Tempo
livre. À noite podemos opcionalmente desfrutar
de um jantar típico no entorno da Grand Platz.
(Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges
(168Km)
Café da manhã e saída para a cidade de Gante,
com sua magnífica catedral São Bavon, onde
está exposto o famoso Cordeiro Místico e a cidade antiga de ambiente medieval. Tempo livre
para passear pela cidade e continuação a Bruges, preciosa cidade com seus inúmeros canais
que a cruzam e nos recordam Veneza. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Visita à cidade: o
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Lago do Amor, a Praça Maior e Atalaya. Possibilidade de fazer um passeio de barco pelos canais.
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / Haia /
Amsterdã (280Km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia,
a cidade de Rubens, o segundo porto mais importante da Europa e o mercado de diamantes
mais importante da Europa Ocidental. Paramos
em sua Praça Maior com suas casas cheias de
história. Tempo livre e continuação até Haia,
a capital administrativa da Holanda, onde se
levanta o Parlamento e o Palácio da Paz. Chegada a Amsterdã ao meio dia. A tarde, saída
para visitar a cidade a bordo de um barco que
nos conduzirá por seus canais e de onde poderemos admirar suas fachadas e igrejas dos
séculos XVI e XVII, e o porto antigo da cidade.
Ao final da visita, terminamos em uma joalheria.
Acomodação no hotel.
Dia 10º (Qui): Amsterdã
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para
desfrutar desta encantadora cidade. Sugerimos
fazer uma visita opcional às vilas próximas Volendam, típico povoado de pescadores, e a Marken
situada em uma ilha unida ao continente por um
dique. Poderemos visitar também uma fábrica
de queijo holandês. (Visita e almoço incluídos
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Sex): Amsterdã / Colônia / O
Reno / Frankfurt (510 km) “Cruzeiro
pelo Rio Reno”
Café da manhã e saída até Colônia. Tempo
livre para poder visitar sua bela catedral e continuação as margens do rio Reno onde embarcaremos em Boppard para realizar um cruzeiro pelo
rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído no
Pacote Plus P+). Continuação a Frankfurt, onde
chegaremos ao centro da cidade. Tempo livre
para percorrer a pé pelo seu centro histórico, a
praça do Romer. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Munique (440 km)
Café da manhã buffet em nosso hotel. Saída até
uma das mais belas regiões da Alemanha, conhecida como a Alemanha Romântica. Chegada
à Munique. Tarde livre para poder conhecer a
cidade, sua charmosa catedral, seus museus,
seus palácios e edifícios históricos. Acomodação
no hotel. Para os passageiros iniciando os serviços em Munique: chegada e traslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Dom): Munique
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar
a visita da cidade com seu célebre Theatiner,
o Maximilianeum, sede do parlamento Bávaro,
a catedral e a Marienplatz, praça da prefeitura,
cuja torre toca o sino todos os dias. (Almoço incluído no Pacote Plus P +). Continuação, visita
opcional ao Castelo de Neuschwanstein, em
uma paisagem sonhadora, com colinas e rodeadas de montanhas, foi construído por Luis II da
Baviera, conhecido como o Rei Louco, e onde
Walt Disney se inspirou para criar o castelo da
Bela Adormecida. (Visita ao Castelo incluída no
Pacote Plus P+). Volta a Munique. (Jantar em
cervejaria típica incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 14º (Seg): Rota Romântica: Munique
/ Rotemburgo / Wurzburg (320 km)
Café da manhã. Hoje percorreremos a célebre
rota romântica. Chegaremos a Rotemburgo, conhecida por seus edifícios de enxaimel e fábricas
de brinquedos, para muitos, a cidade mais linda
do país. Almoço. Saída até Wurzburg, famosa por
suas artes, arquitetura e vinhos. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 15º (Ter): A Rota Dos Contos de
Fadas: Wurzburg / Alsfeld / Sababurg /
Gotinga (330 km)
Café da manhã e partida para uma das rotas
mais fantásticas da Alemanha. Vamos parar em
alguns dos lugares que inspiraram as histórias da

Rin

infância. Alsfeld é uma pequena aldeia de casas
em enxaimel na região onde viveu Chapeuzinho
Vermelho e em Sababurg, onde está o autêntico
Castelo da Bela Adormecida. Almoço. De tarde
cruzaremos o Reinhardswald National Park, palco
dos contos de bruxas e florestas encantadas, até
chegarmos à bela cidade de Göttingen, onde
os famosos Irmãos Grimm eram professores. No
final do dia, chegada ao hotel e acomodação em
Göttingen. (Jantar incluído no pacote Plus P +).
Dia 16º (Qua): Gotinga / Hamburgo
(270 Km)
Café da manhã e saída até o norte do país, para
conhecer a história e os lugares da célebre Liga
Hanseática. Chegada à Hamburgo. Conheceremos a segunda cidade mais importante do país
com uma visita guiada completa. Descobriremos
seus canais, a Filarmônica de Elba, seu dinâmico
porto, e o centro da cidade com sua imponente
prefeitura. Almoço e tarde livre com possibilidade de realizar de forma opcional um cruzeiro
pelas águas de Elba e visita guiada pela Cidade
dos Armazéns do Porto, o segundo mais importante do continente europeu. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+) .
Dia 17º (Qui): Hamburgo / Lubeck / Berlim (355 km)
Café da manhã. Pela manhã chegaremos a Lu-

beck para conhecer sua cidade medieval que foi
declarada Património Mundial pela UNESCO,
destacando os prédios de tijolos no estilo gótico
do Báltico. (Almoço incluído no pacote Plus P +).
Partida para a capital alemã, Berlim. Acomodação
no hotel. (Jantar incluído no pacote Plus P +)
Dia 18º (Sex): Berlim
Café da manhã. Pela manha visita panorâmica da
cidade, passando por seus monumentos, a Porta
de Brandemburgo, a Igreja Memorial de Kaiser
Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso
muro. Berlim é famosa por seus museus e galerias de arte. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Tarde livre. Opcionalmente poderemos realizar
uma excursão a vizinha Potsdam, capital de Brandemburgo e antiga residência dos reis de Prússia.
Visitaremos o Palácio de Cecilienhof e passearemos pelos encantadores jardins do famoso Palácio de Sanssouci, de estilo barroco. (Visita incluída
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 19º (Sáb): Berlim
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

Berlim

REINO
UNIDO

Londres
2

Hamburgo 1

PAÍSES
2 BAJOS

Amsterdã

1 Gotinga

1 Bruges
BÉLGICA

3
París

1
Bruxelas

ALEMANHA

1
Frankfurt

1 Wurzburgo

França

SI

2

2
Munique

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Transporte em ônibus com ar condicionado durante todo o itinerário.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria Turista / Primeira.
• 3 Almoços descritos no itinerário ( sem bebida).
• Guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Visitas guiadas com guia em espanhol.
• Visita de Londres, Paris, Munique, Hamburgo e Berlim.
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus ou trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas de Ferry).
• Passeio pelo Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
17 OU 19 DIAS: PARIS OU LONDRES / BERLIM: 600 € INCLUI 12 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Confort

REFEIÇÕES
Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Double Tree Hilton Chelsea

París

Ibis Porte de Orleans

Mercure París Porte Orleans

Bruxelas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station

Bruges

Green Hotel

Velotel

Amsterdã

Corendon / Ramada

Corendon / Ramada

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munique

NH Messe / Nyx / Courtyard City 4*

Wurzburgo

Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*

Gotinga

B&B 3* / Frezeit 4*

Hamburgo

Novum Belmondo 4*/ Park Inn Radisson 4* (Lubeck)

Berlim

Andels Viena House / Berlim Mark

• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Munique
• Almoço em cervejaria típica de Munique
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Jantar em Wurzburgo
• Jantar em Gotinga
• Almoço em Lubeck

• Jantar em Berlim
• Almoço em Berlim

EXTRAS

• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de barco pelo Sena (Bateaux Mouche)
• Cabaré Paradis Latin
• Excursão à Marken e Volendam
• Visita do Castelo de Neuschwanstein (Rei
Louco)
• Visita à Postdam

NOTAS IMPORTANTES
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes. (Bebidas não incluídas).
• **Durante congressos a acomodação pode ser feita no arredores das cidades. **
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja, a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Não é possível realizar noites extras depois que o tour termina em Munique durante a celebração da festa da
cerveja.
• Viagem sujeita a condições especiais de contratação e cancelamento. Ver condições gerais.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

13 Jun / 27 Jun

11 Jul / 05 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 17 Dias:
París / Berlim
Iti CE319

Categ. Confort
Categ. Superior

2.380
2.450

2.295
2.345

865
945

Tour

Categ.

11 Jun / 25 Jun

09 Jul / 03 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 19 Dias:
Londres / Berlim
Iti CE320

Categ. Confort

2.705
2.635
995
Categ. Superior
3.065
2.995
1.225
• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 24.
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Maravilhas do Centro da Europa

A partir de 1.830 €

15, 17 ou 18 Dias

Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena / Região Dos Lagos / Salzburgo / Cataratas
de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch / Castelo de Newschwanstein / Munique / Tirol

Saídas 2019

Saídas 2019

Saídas 2019

2019

2019

2019

A FRANKFURT: QUINTAS-FEIRAS
Junho

13, 20, 27

Agosto

Julho

04, 11, 18, 25

Setembro 05

A BERLIM: SEXTAS-FEIRAS

01, 08, 15, 22, 29

Dia 1º (Qui): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Frankfurt.
Dia 2º (Sex): Frankfurt
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre para ter o primeiro contato com a cidade. O horizonte urbano de
Frankfurt é a marca moderna e característica desta
metrópole econômica. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(558 km)
Café da manhã. Saída para fazer um passeio
panorâmico da cidade de Frankfurt, passando
pela catedral, o Römerberg, a prefeitura Römer,
a catedral, a igreja Paulskirche, a casa de Goethe
e a antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidades das
águas, uma paisagem dominada por sua magnífica catedral e a igreja de São Severo. Tempo para
passear pelo centro histórico. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Pela tarde continuaremos
nossa viagem até Berlim. Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando serviços em Berlim: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Dom): Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da
cidade, passando pela Porta de Brandeburgo, a
igreja memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag
e os restos do famoso muro. Sugerimos ir até a
ilha dos museus para visitar o mais importante
deles, o museu de Pergamo e o museu Egípcio.
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Tempo livre
para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
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+

14, 21, 28

Agosto

Julho

05, 12, 19, 26

Setembro 06

Dia 6º (Ter): Praga
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade
dourada”, nela conheceremos a Ponte de Carlos com suas belas estátuas e torres e a antiga
torre da Prefeitura, com o famoso e popular
Relógio Astronômico. Sugerimos um almoço
em um típico e histórico restaurante de Praga.
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre
na qual sugerimos fazer uma visita opcional detalhada do Castelo de Praga. Acomodação no
hotel.
Dia 7º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café da
manhã para seguir conhecendo a fundo está
bela cidade. Possibilidade de realizar uma excursão opcional à Karlovy Vary, famosa cidade balnearia situada à 125 km de Praga, que conserva
seu ar vitorioso com almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 8º (Qui): Praga / Budapeste (568 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das
planícies Moravia até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de São Miguel, último vestígio conservado
da antiga muralha. Tempo livre na cidade antes
de continuar nossa rota até Hungria para chegarmos a bela capital de Budapeste atravessando a
planície do Danubio. Chegada ao hotel. A noite
poderemos assistir a um jantar com pratos da
cozinha da húngara. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.

Europa Central e Europa do Leste
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A PRAGA: DOMINGOS

Junho

Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada e acomodação no hotel. Para os passageiros iniciando serviços em Praga: Chegada
e traslado ao hotel. Dia livre. Acomodação no
hotel.

16

02, 09, 16, 23, 30

Junho

16, 23, 30

Agosto

Julho

07, 14, 21, 28

Setembro 01, 08

Dia 9º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da
cidade dividida em dois pelo rio Danubio, situada a esquerda está a zona de Buda, onde
encontra-se o Castelo da Cidadela e o Bastião
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de
Pest onde fica localizado o Parlamento, amplas
avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Acomodação no hotel. Recomendamos
nesta noite, assistir a um jantar com espetáculo
do folclore húngaro e fazer um passeio de barco
pelo rio Danubio.
Dia 10º (Sáb): Budapeste / Viena
(236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos
assistir opcionalmente a um jantar com espetáculo musical austríaco onde não faltará
a famosa valsa vienense. (Jantar e espetáculo
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 11º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com a magnífica Ringstrasse, a avenida que concentra a maior parte dos edifícios
históricos da cidade, o Danubio e seus diversos
braços e um passeio pelo centro histórico (Albertina, Hofburg, Praça de Maria Teresa...). Na
continuação poderemos opcionalmente visitar
os Palácios Belvedere (externo) e Schönbrunn
(interno e externo). (Visitas aos palácios de Viena
incluídas no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Seg): Viena
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo
a charmosa cidade de Viena. Acomodação no
hotel.

04, 11, 18, 25

Dia 13º (Ter): Viena / Região Dos Lagos
/ Salzburgo (345 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a Região
dos Lagos de Salzkammergut, com uma das
paisagens mais belas da Áustria e seus lagos de
água cristalina. Desfrutaremos de uma agradável
parada na bela cidade de St. Wolfgang. Almoço.
Continuaremos até Salzburgo. Chegada e visita
panorâmica da cidade para conhecer seus principais pontos de interesses, os jardins do Palácio
de Mirabell onde teremos uma preciosa vista da
fortaleza medieval, passando por uma das pontes sobre o rio Salzach, chegaremos a rua Getreidegasse a mais conhecida de Salzburgo, onde
encontra-se a casa natal de Mozart, a Praça do
Mercado e a Catedral. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 14º (Qua): Salzburgo / Cataratas
Krimml / Castelo Tratzberg / Tirol
(270 km)
Café da manhã. Pela manhã saída até Krimml até
chegar as cataratas, recomenda-se calçado Confortável para fazer um agradável passeio que nos
levará a conhecer as cataratas mais importantes
do Tirol. Almoço. Posteriormente continuaremos
até o Castelo de Tratzberg. Subida e descida em
mini-trem para visitar o Castelo de estilo gótico
e um dos mais belos da Europa. Jantar e acomodação no hotel em Tirol.
Dia 15º (Qui): Tirol / Innsbruck / Tirol
Café da manhã. Saída para visitar o espetacular estádio de saltos de esquí de Bergisel.
Continuaremos com uma visita panorâmica da
capital do Tirol, uma das cidades mais belas
da Europa, cravada no coração dos Alpes, cobiçada por impérios e repúblicas ao longo de
toda sua história. Destaca-se o centro antigo de
ruas estreitas, o Telhado de Ouro e o Arco do
Triunfo. Visitaremos o Palácio Imperial Hofburg

Viena

de Innsbruck. Almoço. Na continuação subida
em funicular desde o Congresso até a montanha
“Seegrude”. Acomodação e jantar no Tirol. Pela
noite, opcionalmente poderemos assistir a um
espetáculo tirolés.
Dia 16º (Sex): Tirol / Schwaz / Lago
Achenkirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
(100 km)
Café da manhã. Saída até a cidade de Schwaz.
Visita da cidade das minas de sal. Visita ao Monastério Franciscano. Na continuação saída em
direção ao lago Achensee, o maior lago do Tirol.
Passeio de barco de Achenkirch à Pertisau. Almoço no restaurante. Saída até Wattens há poucos quilômetros de Innsbruck para conhecer o
mundo do cristal Swarovski, onde podemos admirar as facetas e formas do cristal. Acomodação
no hotel e jantar em Tirol.
Dia 17º (Sáb): Tirol / Excursão ao Castelo de Newschwanstein / Munique
(250 Km)
Café da manhã. Saída para realizar uma visita
de um dos castelos da Baviera mais conheci-

dos do Mundo. Chegada à Fussen e subida em
ônibus pela rodovia sinuosa até chegar ao Castelo de Newschwanstein. Visita deste castelo
construído durante o reinado de Luis II da Baviera, conhecido como o “Rei Louco”, em uma
paisagem espetacular e considerado o castelo
mais famoso do mundo, onde Walt Disney se
inspirou para criar o castelo da Bela Adormecida. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Na
continuação saída até Munique. Visita panorâmica da capital da Baviera onde conheceremos
a famosa Marienplatz, a Praça da Prefeitura com
seu imponente edifício neo-gótico e seu belo
carrilhão, a Torre do Velho Pedro e a Catedral
entre outros pontos de interesse. Acomodação
no hotel.
Dia 18º (Dom): Munique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Confort

Cat. Superior

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal

Berlim

Niu Hide in Berlin

Maritim

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum

Viena

Zeitgistr / BW Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Salzburgo

Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Tirol

Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* / Vomperhof en Vomp 3*

Munique

Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH München Messe Hotel 4*/ Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4

2
ALEMANHA

Berlim

1
Frankfurt

3

Praga

REP. CHECA

Munique 1

Tirol 3

SI

AUSTRIA

3
Viena
1
Salzburgo

HUNGRÍA

2
Budapeste

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Um total de 4 almoços e 3 jantares (sem bebidas) na Áustria.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário europeu em ônibus.
• Visitas indicadas no itinerário com guias falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.

NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Taxas de estadia.
NOTAS IMPORTANTES
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Durante congressos e a feira da cerveja, a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.

Pacote Plus
18 DIAS: FRANKFURT / MUNIQUE: 455 € NCLUI 8 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
17 DIAS: BERLIM / MUNIQUE: 430 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
15 DIAS: PRAGA / MUNIQUE: 345 € INCLUI 6 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

REFEIÇÕES

• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena

• Jantar em Salzburgo
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)

EXTRAS

• Visita a ilha dos museus
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em Viena*

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

16 Jun / 30 Jun

07 Jul / 25 Ago

01 Set / 08 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 15 Dias:
Praga / Munique
Iti CE321

Categ. Confort
Categ. Superior

1.880
1.950

1.830
1.880

1.880
1.950

720
785

Tour

Categ.

14 Jun / 28 Jun

05 Jul /23 Ago

30 Ago / 06 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 17 Dias:
Berlim / Munique
Iti CE322

Categ. Confort
Categ. Superior

2.220
2.330

2.160
2.215

2.220
2.330

755
840

Tour

Categ.

13 Jun / 27 Jun

04 Jul / 22 Ago

29 Ago / 05 Set

Sup. Apt. Ind.

Tour 18 Dias:
Frankfurt / Munique
Iti CE323

Categ. Superior

2.275
2.215
2.275
785
2.395
2.280
2.395
890
• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 19.
Categ. Confort
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Grande Gira da Alemanha
e Europa do Leste

A partir de 1.030 €
+

11

12 ou 16 Dias

Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Czestochowa / Varsóvia

Saídas 2019 / 2020

Saídas 2019 / 2020

A FRANKFURT: : QUINTAS-FEIRAS
2019

2020

Abril

04, 18

Maio

Agosto

08, 22

Abril

02, 16, 30 Setembro 05, 19

Maio

Junho

13, 27

Outubro

Julho

11, 25

Novembro 14

Dia 2º (Sex): Frankfurt
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O horizonte urbano de Frankfurt, que é marca moderna característica desta metrópole econômica
e saída até chegar a cidade. Acomodação no
hotel.
Dia 3º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(558 km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio
panorâmico da cidade de Frankfurt, visitando a
catedral, o Römerberg, a prefeitura Römer, a catedral, a igreja Paulskirche, a casa de Goethe e a
antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das Agujas, onde se ergue uma paisagem dominada por
uma magnífica catedral e igreja de São Severo.
Tempo livre para conhecer o centro histórico.
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde
continuamos nossa rota até Berlim. Acomodação
no hotel. Para os passageiros iniciando serviços
em Berlim: Chegada e traslado ao hotel. Dia
livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Dom): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por monumentos como
a Porta de Brandenburgo, a Igreja Memorial do
Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos museus para

02, 16

A PRAGA: DOMINGOS
2020

05, 19

Dia 1º (Qui): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Frankfurt.
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2019
Abril

03, 17, 31

Saídas 2019 / 2020

A BERLIN: SEXTAS-FEIRAS
Agosto

Agosto

03, 17, 31 Setembro 06, 20

Maio

05, 19

Setembro 08, 22

Junho

14, 28

Outubro

04, 18

Junho

02, 16, 30 Outubro

Julho

12, 26

Novembro 01, 15

Julho

14, 28

Dia 6º (Ter): Praga
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade
dourada”, onde vamos conhecer a ponte de
Carlos com suas belas estátuas, torres e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125 km de Praga, que con-

Europa Central e Europa do Leste

03, 17

2020
07, 21

Dia 5º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação a Praga.
Chegada ao hotel. Acomodação no hotel. Para os
passageiros iniciando serviços em Praga: Chegada
e traslado ao hotel. Dia livre. Acomodação no hotel.

Abril

2019
Abril

visitar os mais importantes museus da capital
alemã, abrigos como o Museu Pergamo e o Museu
Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Tempo
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

09, 23

serva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 8º (Qui): Praga / Budapeste (568 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na
cidade antes de continuar nossa rota até Hungria
para chegarmos a bela capital de Budapeste,
atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao
hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 9º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita
da cidade dividida em dois pelo rio Danúbio,
situado a esquerda da zona de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o Batistério dos
Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest,
onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas e
o centro comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação no hotel. Recomendamos esta noite
assistir a um jantar com espetáculo de folclore
húngaro e fazer um passeio de barco pelo rio
Danúbio. Acomodação no hotel.
Dia 10º (Sáb): Budapeste / Viena
(236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada

11, 25

Abril

05, 19

06, 20

Novembro 03, 17

ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espetáculo das
valsas Vieneses e do folclore austríaco. (Jantar e
espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio pela cidade com a avenida Ringstrasse
que tem mais edifícios históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danúbio terminando com um passeio pelo centro
histórico (Albertina, Hofburg, Praça de Maria
Tereza). Opcionalmente poderemos realizar
a visita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios de Viena incluídos
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação
no hotel.
Dia 12º (Seg): Viena / Wadowice / Cracóvia (450 km)
Café da manhã e saída até a Rep. Checa, onde
atravessaremos as belas paisagens e povoados
de Moravia e Silesia. Chegando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal do Papa
João Paulo II. Tempo livre para percorrer os lugares onde o Papa residio. Pela tarde chegada a
Cracóvia, onde poderemos visita opcionalmente
as Minas de Sal de Wieliczka, que formam um
museu subterrâneo de estátuas, figuras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. (Visita
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.

Cracóvia

Para os passageiros terminando serviços em
Viena: Café da manhã e tempo livre até o trasladado ao aeroporto para embarcar em voo de
saída.
Dia 13º (Ter): Cracóvia
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é
um lugar muito especial: a capital dos Reis.
Visitaremos o centro medieval passando junto
as antigas muralhas, a praça do mercado cujos
arredores se erguem edifícios de grande valor
histórico como, a igreja de Santa Maria, a torre
da prefeitura, a catedral de Vawel e os pátios
do castelo. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 14º (Qua): Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia (380 km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada
junto as margens do rio Warta. Peregrinos de
todos os lugares do país chegam ao monastério

Berlim 2

de Jasna Gora para venerar a imagem da Virgem
Negra. Continuação a Varsóvia. Acomodação no
hotel.
Dia 15º (Qui): Varsóvia
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita
panorâmica da cidade. Visitaremos a catedral
de São João, a praça do mercado, a praça do
Castelo Real, desfrutaremos da avenida real com
seus belos Palácios e residências aristocráticas e
de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 16º (Sex): Varsóvia
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Varsóvia

ALEMANHA

2

POLÔNIA

1
Frankfurt

3

Praga

REP. CHECA

2
Viena

HUNGRÍA

2 Budapeste

AUSTRIA

SI

2
Cracóvia

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário europeu em ônibus.
• Visitas indicadas no itinerário com guia falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Não Inclui
• Taxas de estadia.
Pacote Plus

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Confort

12 DIAS: FRANKFURT / VIENA: 340 € INCLUI 6 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
16 DIAS: FRANKFURT / VARSÓVIA: 425 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS
13 DIAS: PRAGA / VARSÓVIA: 310 € INCLUI 6 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
15 DIAS: BERLIM / VARSÓVIA: 400 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

Cat. Superior

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal

Berlim

Niu Hide in Berlin

Maritim

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum

Viena

Zeitgistr / BW Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Cracóvia

Easy Chopin Vienna House

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel / Astoria

Varsóvia

Gromada Centro

Novotel Centrum

• Almoço em Varsóvia
• Almoço em Erfurt
EXTRAS
• Almoço em Berlim
• Visita a ilha dos museus
• Almoço em Praga
• Excursão a Karlovy Vary
• Almoço em Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Jantar em Budapeste
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Jantar em Viena*
• Visita as Minas de Sal de Cracóvia
• Almoço em Cracóvia
*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de
valsas em Kursalon.

REFEIÇÕES

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour
Tour 12 Dias
Frankfurt - Viena
Iti CE324
Tour 16 Dias
Frankfurt - Varsóvia
Iti CE325

Categ.

04 Abr / 18 Abr

02 Mai / 27 Jun

11 Jul / 22 Ago

05 Set / 14 Nov

02 Abr / 16 Abr

Categ. Confort

Categ. Superior

1.030
1.120
1.345
1.500

1.220
1.345
1.605
1.805

1.150
1.220
1.520
1.610

1.220
1.150
1.605
1.805

1.300
1.435
1.710
1.925

Categ. Superior
Categ. Confort

Tour

Categ.

07 Abr / 21 Abr

05 Mai / 30 Jun

14 Jul / 25 Ago

08 Set / 17 Nov

05 Abr / 19 Abr

Tour 13 Dias
Praga - Varsóvia
Iti CE326

Categ. Confort
Categ. Superior

1.145
1.195

1.310
1.470

1.240
1.295

1.310
1.470

1.395
1.565

Tour

Categ.

05 Abr / 19 Abr

03 Mai / 14 Jun

28 Jun / 23 Ago

06 Set / 15 Nov

03 Abr / 17 Abr

Tour 15 Dias
Berlim - Varsóvia
Iti CE327

Categ. Confort
Categ. Superior

1.320
1.465

1.560
1.760

1.480
1.560

1.560
1.760

1.660
1.875

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020 01 Nov / 31 Mar

460
560
645
790

430
450
590
680

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020 01 Nov / 31 Mar

580
685

525
575

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020 01 Nov / 31 Mar

615
740

560
625

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 12.

Europa Central e Europa do Leste
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Grande Tour da Europa do Leste

A partir de 1.405 €
+

16 ou 17 Dias

Visitando: Viena / Cracóvia / Varsóvia / Poznan / Berlim / Dresden / Praga / Brno / Budapeste / Viena

10

Saídas 2019 / 2020

A VIENA: SEXTAS-FEIRAS
2019

2020

Abril

12, 26

Agosto

02, 16, 30

Maio

10, 24

Setembro 13, 27

Junho

07, 21

Outubro

Julho

05, 19

Novembro 08, 22

10, 24

11, 25

Dia 1º (Sex): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Viena.
Dia 2º (Sáb): Viena
Chegada a Viena e traslado ao hotel. Pela tarde
dia livre para tomar contato com a cidade. A
noite sugerimos assistir opcionalmente a um
jatar e espetáculo de valsas vienenses e do folclore austríaco. (Jantar e espetáculos incluídos
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 3º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com a avenida Ringstrasse que tem
mais edifícios históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danúbio terminando
com um passeio pelo centro histórico (Albertina,
Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios de
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 4º (Seg): Viena / Wadowice / Cracóvia (487 km)
Café da manhã e saída até a Rep. Checa, onde
atravessaremos as belas paisagens e povoados
de Moravia e Silesia. Chegando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal do Papa
João Paulo II. Tempo livre para percorrer os lugares onde o Papa residia. Pela tarde chegada a
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Abril

Cracóvia, onde poderemos visita opcionalmente
as Minas de Sal de Wieliczka, que formam um
museu subterrâneo de estátuas, figuras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. (Visita
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 5º (Ter): Cracóvia
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é um
lugar muito especial: a capital dos Reis. Visitaremos o centro medieval passando junto as antigas
muralhas, a praça do mercado cujos arredores se
erguem edifícios de grande valor histórico como,
a igreja de Santa Maria, a torre da prefeitura, a
catedral de Vawel e os pátios do castelo. Tempo
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qua): Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia (380 km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada
junto as margens do rio Warta. Peregrinos de
todos os lugares do país chegam ao monastério
de Jasna Gora para venerar a imagem da Virgem
Negra. Continuação a Varsóvia. Acomodação no
hotel.
Dia 7º (Qui): Varsóvia
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita
panorâmica da cidade. Visitaremos a catedral
de São João, a praça do mercado, a praça do
Castelo Real, desfrutaremos da avenida real com

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos

seus belos Palácios e residências aristocráticas e
de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Sex): Varsóvia / Poznan / Berlim
(585 km)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande centro comercial e industrial, destacando a prefeitura, a praça do mercado, a catedral, o museu
nacional e suas igrejas góticas. Tempo livre para
almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação a Berlim. Chegada e acomodação
no hotel.
Dia 9º (Sáb): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por monumentos
como a Porta de Brandenburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos
do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos museus
para visitar os mais importantes museus da capital alemã, abrigos como o Museu Pergamo e
o Museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no
hotel.
Dia 10º (Dom): Berlim
Café da manhã e Acomodação no hotel. Dia
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a
vizinha cidade de Postdam, a cidade imperial

onde poderemos visitar os belos jardins do
Palácio Sanssouci depois de passar por seus
bairros de ambiente medieval e conhecer os
pontos de maior interesse. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no
hotel.
Dia 11º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação a Praga.
Chegada ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Ter): Praga
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade
dourada”, onde vamos conhecer a ponte de
Carlos com suas belas estátuas, torres e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125KM de Praga. Almoço in-

Budapeste

cluído. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus
P+). Acomodação no hotel.
Dia 14º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na
cidade antes de continuar nossa rota até Hungria
para chegarmos a bela capital de Budapeste,
atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao
hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 15º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita
da cidade dividida em dois pelo rio Danúbio,
situado a esquerda da zona de Buda, onde encontra-se o Castelo da Cidade e o Batistério dos
Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest,
onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas e
o centro comercial da cidade. Tarde livre. Aco-

modação no hotel. Recomendamos esta noite
assistir a um jantar com espetáculo de folclore
húngaro e fazer um passeio de barco pelo rio
Danúbio.

Berlim

ALEMANHA

Dia 16º (Sáb): Budapeste / Viena (236
km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da
Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada ao
hotel. Tarde livre. Acomodação no hotel.

POLÔNIA

3

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Cat. Confort
Zeitgistr / BW Amedia

Viena

2
Cracóvia

2+1

Viena
AUSTRIA

SI

HUNGRÍA

2 Budapeste

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de um guia durante o itinerário.
• Visitas guiadas em Viena, Cracóvia, Varsóvia, Berlim, Praga, Budapeste.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Praga

REP. CHECA

Para os passageiros terminando o tour em Budapeste: Café da manhã. Em horário apropriado,
traslado privativo ao aeroporto para embarque
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.
Dia 17º (Dom): Viena
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Varsóvia
2

3

Pacote Plus
Cat. Superior

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Cracóvia

Easy Chopin Vienna House

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel / Astoria

Varsóvia

Gromada Centrum

Novotel Centrum

Berlim

Niu Hide in Berlin

Maritim

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum

16 OU 17 DIAS: VIENA / BUDAPESTE O VIENA: 420 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

• Jantar em Budapeste

REFEIÇÕES

EXTRAS

• Jantar em Viena*
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço en Poznan
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary

• Espetáculo de valsas em Viena*
• Visita aos Palácios en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracóvia
• Visita a ilha dos museus
• Visita a Postdam
• Excursão à Karlovy Vary

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de
valsas em Kursalon.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour
Tour 16 Dias:
Viena / Budapeste
Iti CE328
Tour 17 Dias:
Viena / Viena
Iti CE329

Categ.

12-Abr

26 Abr / 21 Jun

05 Jul / 16 Ago

30 Ago / 22 Nov

10 Abr / 24 Abr

Categ. Confort

1.610
1.330
1.545
1.930

1.485
1.685
1.575
1.775

1.405
1.485
1.475
1.565

1.485
1.685
1.575
1.775

1.575
1.790
1.675
1.885

Categ. Superior
Categ. Confort
Categ. Superior

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020 01 Nov / 31 Mar

615
740
665
785

560
625
615
675

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 12.

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos
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Centroeuropa Fascinante

A partir de 2.210 €
OV

+

¡N

Visitando: Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Friburgo / Selva Negra / Luxemburgo / Colonia / O
Reno / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

O!

17 Dias

16

4

Saídas 2019

A FRANKFURT: SÁBADOS
2019
Junho

22, 29

Agosto

Julho

06, 13, 20, 27

Setembro 07, 14, 21, 28

03, 10, 17, 24, 31

Dia 1º (Sáb): Frankfurt
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para passear pela cidade. Acomodação no
hotel.
Dia 2º (Dom): Frankfurt / Heidelberg /
Baden Baden / Estrasburgo (220 km)
Café da manhã. Saída até uma das cidades mais
charmosas da Alemanha: Heidelberg, às margens do rio Neckar. Passaremos pelo centro histórico que abriga a Universidade mais antiga do
país, charmosos cantos barrocos e o imponente
Castelo que domina toda a cidade. Almoço.
Saída até Baden-Baden. Percorreremos suas
ruas que durante séculos acolheu a alta sociedade européia, atraídas pela bondade de suas
águas termais e a elegância de seus passeios e
edifícios. Continuaremos até a fronteira francesa,
chegada a Estrasburgo. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Estrasburgo
Café da manhã. Dedicaremos o dia para conhecer a charmosa cidade de Estrasburgo com uma
completa visita guiada. Situada em uma encruzilhada há 3 km da sua fronteira com à Alemanha,
o Rio Reno, sua estratégia localização geográfica
tornou-se objeto de disputa dos dois países durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje Estrasburgo continua na primeira linha geográfica e
política da Europa, sendo sede de alguns dos
organismos mais emblemáticos da União, como
o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa
ou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
O seu centro histórico é Patrimônio da Humanidade desde 1988. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre para seguir desfrutando da
cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+) Acomodação no hotel.
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Dia 4º (Ter): Estrasburgo / Friburgo /
Selva Negra / Estrasburgo
Café da manhã. Dia livre em Estrasburgo. Possibilidade de uma visita opcional até a Floresta
Negra com almoço (visita opcional e almoço incluídos no Pacote Plus P+) onde conheceremos
Friburgo, a alegre cidade universitária do Sul, e
realizaremos um interessante passeio pelo bairro
da Catedral, a casa Wenzinger, a casa da Baleia,
a Câmara Municipal e a antiga Universidade.
Continuação da viagem por uma das estradas
mais bonitas da Selva Negra, que nos levará
até Triberg, para admirar suas belas cachoeiras.
Ao final do dia, regresso a Estrasburgo. (Jantar
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 5º (Qua): Estrasburgo / Rota dos Vinhos da Alsácia / Luxemburgo
Café da manhã. Tempo livre ou visita opcional
da célebre rota dos vinhos alsacianos. Descobriremos Ribeauville, cidade repleta de casas
tradicionais cheias de flores. Três castelos dominam uma colina arborizada com vista para os
campos de vinhas. Visitaremos Riquewihr, típico
vilarejo alsaciano, visitado por seu charme e por
sua arquitetura medieval, e onde se elaboram os
famosos vinhos brancos: Riesling, Sylvaner, Tokay
e Gewurztraminer, aos pés dos Vosgos. Passaremos por uma das cidades mais charmosas da
região, Colmar, com suas casas coloridas e seus
cantos medievais cheios de encanto. Almoço e
saída até Luxemburgo. Chegada. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qui): Luxemburgo / Colônia
Café da manhã. Pela manhã conheceremos a
cidade de Luxemburgo, capital do Gran Ducado, uma das cidades com a maior qualidade
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de vida do mundo. Nossa visita guiada nos fará
descobrir os lugares mais charmosos da cidade,
como a Catedral de Santa Maria, as fortificações
medievais incluídas na lista de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, a Praça das Armas e o
Palácio Gran Ducal. Almoço e saída até a vizinha
Alemanha, para chegarmos em Colônia, com sua
imponente catedral gótica, uma das mais charmosas do mundo e Patrimônio da Humanidade.
(Jantar em uma cervejaria típica, com uma cerveja incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.

Dia 9º (Dom): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por entre outros monumentos pela porta de Brandenburgo, a igreja
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha
dos museus para visitar um dos mais importantes museu da capital alemã, abriga o museu
Pergamo e o museu Egípcio. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Colônia / Cruzeiro pelo
Reno / Frankfurt
Café da manhã. Continuação até o sul. Excursão
em barco com almoço pela parte mais espetacular do Reno, o vale romântico com seus castelos,
fortalezas e vinhedos nas margens de charmosas
cidades como Boppard ou St. Goar. Chegada a
Frankfurt e tempo livre para compras ou realizar
uma visita guiada por um dos centros financeiros
mais cosmopolitas e notáveis do mundo. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.

Dia 10º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada e acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(563 km)
Café da manhã buffet. Pela manhã visita da cidade. Logo após saída até Erfurt, maior cidade
da Turíngia, se destaca por várias características
como, a Catedral e a igreja de São Severo, (que
se tornou emblema da cidade), e o centro medieval perfeitamente conservado. Tempo livre
para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Continuaremos nossa viagem à Berlim,
chegada e restante do dia livre para passear e
apreciar o ambiente desta cidade cosmopolita.
Acomodação no hotel.

Dia 11º (Ter): Praga
Café da manhã buffet. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a
“cidade dourada”, onde conheceremos a ponte
de Carlos com suas belas estátuas e torres, a antiga torre da Prefeitura com o famoso relógio astronômico. Sugerimos um almoço em um típico
restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao castelo de
Praga. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café
da manhã buffet para seguirmos conhecendo
a fundo está bela cidade. Possibilidade de
realizar uma excursão opcional à Karlovy Vary,
famosa cidade balneária situada a 125 km de
Praga, que conserva o seu ar vitorioso com

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Colônia

almoço incluído. (Visita e almoço incluídos no
Pacote Plus P+).
Dia 13º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies da Moravia até Bratislava, capital e maior cidade
da Eslováquia, com suas belas ruas e a Porta de São
Miguel, último vestígio da antiga muralha. Tempo
livre na cidade antes de continuarmos nossa rota até
à Hungria para chegarmos a sua bela capital, Budapeste atravessando a planície do Danúbio Chegada
ao hotel. Nesta noite poderemos assistir a um jantar
com pratos da cozinha húngara. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 14º (Sex): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita
desta cidade dividida em duas pelo rio Danúbio,
a esquerda está situada a zona do Buda, onde
encontraremos o castelo da Cidadela e o Bastião
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de
Pest, onde está o Parlamento, amplas avenidas
e o centro comercial da cidade. Tarde livre. Recomendamos assistir a um espetáculo folclórico
húngaro com jantar e fazer um cruzeiro de barco
pelo rio Danúbio. Acomodação no hotel.
Dia 15º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital

da Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar com espetáculo
musical austríaco entre não nos faltará as famosas valsas vienenses. (Jantar e espetáculos
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.

1 Colônia

Dia 16º (Dom): Viena
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso
passeio pela cidade com sua majestosa Ringstrasse, a avenida que concentra a maior parte
dos edifícios históricos da cidade, o Danúbio e
seus diversos braços e um passeio pelo centro
histórico. (Albertina, Hofburg, Praça da Maria
Teresa, etc). Na continuação, opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios Belvedere (exterior) e Schönbrunn (interior e exterior).
(Visita aos palácios de Viena incluídos no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 17º (Sáb): Viena
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Berlim

Cat. Primeira e Turista

Frankfurt

Movenpick 4*/ Ramada / Coredon4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niedrrad 4*

Estrasburgo

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3* / Mercure Palais de Congress 4* / BW de France 4*

2

ALEMANHA

1+1

Frankfurt

1 Luxemburgo

3

Praga

REP. CHECA

LUXEMBURGO

2

3
Estrasburgo

SI

Viena
AUSTRIA

HUNGRÍA

2 Budapeste

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante o itinerário.
• Visitas guiadas em Heidelberg, Estrasburgo e Luxemburgo.
• 4 Almoços, um deles dentro do barco pelo rio Reno, segundo itinerário. (sem bebidas)
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Taxas de estadia.
Pacote Plus

Luxemburgo Parc Alvisse 4* / Ibis Luxemburg Sud 3*

17 DIAS: FRANKFURT / VIENA: 685 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

REFEIÇÕES

Colônia

Novotel Colônia City 4* / Art,otel 4*

Praga

Pyramida / Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Novotel City / Flamenco / Verdi Gran Hotel

Viena

Roomz Prater / Arcotel Wimberger / BW Amedia / Arcotel Kaisserwasser

• 3 jantares em Estrasburgo
• 2 almoços em Estrasburgo
• Jantar em Luxemburgo
• Jantar em cervejaria típica com uma cerveja
em Colônia
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga

• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena

EXTRAS

• Excursão de dia inteiro a Selva Negra
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão à Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena
• Visita aos Palácios de Viena

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

22 - 29 Jun

6 Jul - 24 Ago

31 Ago - 5 Out

Sup. Apt. Ind.

Tour 17 Dias:
Frankfurt/ Viena
Iti CE330

Categ. Única

2.270

2.210

2.270

880

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 6.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Europa do Leste e Rússia

A partir de 1.865 €

14 e 17 Dias

Visitando: Berlim / Praga / Budapeste / Viena / Moscou / São Petersburgo

Saídas 2019

A BERLIM: QUINTAS-FEIRAS

A PRAGA: DOMINGOS

2019

5

2

2019

Abril

04, 11, 18, 25

Agosto

01, 08, 15, 22, 29

Abril

07, 14, 21, 28

Agosto

Maio

02, 09, 16, 23, 30

Setembro 05, 12, 19, 26

Maio

05, 12, 19, 26

Setembro 01, 08, 15, 22, 29

Junho

06, 13, 20, 27

Outubro

Junho

02, 09, 16, 23, 30

Outubro

Julho

04, 11, 18, 25

Julho

07, 14, 21, 28

03, 10, 17

Dia 1º (Qui): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Berlim.

Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada e acomodação no hotel.

Dia 2º (Sex): Berlim
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para passear pelo centro comercial e apreciar o ambiente desta cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.

Para os passageiros começando o Tour em
Praga:

Dia 3º (Sáb): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por entre outros monumentos pela porta de Brandenburgo, a igreja
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha
dos museus para visitar um dos mais importantes museu da capital alemã, abriga o museu
Pergamo e o museu Egípcio. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 4º (Dom): Berlim
Café da manhã e dia livre na capital alemã para
seguir desfrutando de sua beleza e suas animadas
zonas comerciais. Excursão opcional à Postdam,
uma das cidades mais bonitas da Alemanha e capital de Brandemburgo, declarada Patrimônio da
Humanidade. Nesta antiga residência de verão
dos reis da Prússia, realizou-se a construção de um
grande número de palácios esplêndidos, dos quais
visitaremos o Palácio Novo de estilo renascentista
com sua cúpula de cobre de cor verde, e logo após
daremos um passeio pelos belos jardins do Palácio
de Sanssousi (Visita incluída no Pacote Plus P+).
Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
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Saídas 2019

Dia 5º (Seg): Praga
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para passear pelo centro histórico e apreciar
o ambiente desta cidade, uma das mais belas da
Europa. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Ter): Praga
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade
dourada”, onde vamos conhecer a ponte de
Carlos com suas belas estátuas, torres e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no PacotePlus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125 km de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 8º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na
cidade antes de continuar nossa rota até Hungria

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos

04, 11, 18, 25
06, 13, 20

para chegarmos a bela capital de Budapeste,
atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao
hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 9º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita
da cidade dividida em dois pelo rio Danúbio,
situado a esquerda da zona de Buda, onde
encontra-se o Castelo da Cidade e o Batistério
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de
Pest, onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde livre.
Recomendamos esta noite assistir a um jantar
com espetáculo de folclore húngaro e fazer um
passeio de barco pelo rio Danúbio. Acomodação
no hotel.
Dia 10º (Sáb): Budapeste / Viena
(236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espetáculo das
valsas vienenses e do folclore austríaco. (Jantar
e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Dom): Viena / São Petersburgo
Café da manhã. Tempo livre até o horário do
traslado até o aeroporto de Viena para embarque com destino à São Petersburgo. Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Seg): São Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar
contato com a cidade, seu centro histórico e seus
principais monumentos. São Petersburgo, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Continuaremos com a visita da fortaleza de

Pedro e Paulo, onde desde suas muralhas, diariamente um tiro de canhão marca o meio dia.
Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 13º (Ter): São Petersburgo
Café da tarde. Dia livre. Possibilidade de realizar
uma excursão opcional à Peterhof e visita do
Grande Palácio e seu parque. Retorno desde
Peterhof em hidrofólio à São Petersburgo.
Almoço opcional (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Possibilidade de visitar opcionalmente
o Museu de Hermitage, situado no antigo Palácio de Inverno, antiga residência dos Zares. É
o maior museu da Rússia, assim como um dos
mais importantes do mundo (Visita incluída
no Pacote Plus P+). Jantar opcional (Jantar
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 14º (Qua): São Petersburgo / Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional da Catedral Naval de São Nicolas. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Visita opcional à Pavlovsk e visita
do Palácio e do parque, presente de Catalina a
Grande a seu filho Paulo. O lugar se tornou rapidamente o nome de Pavlovsk. Apreciaremos
o local, sua grande coleção de porcelanas e
pinturas, assim como sua coleção de marfim. O
grande parque, de 600 hectares, originalmente
imperial terreno de caça, é uma obra mestra da
arquitetura paisagística na Europa. Excursão a
Pushkin, vista exterior do Palácio e passeio no
parque. (Excursão à Pavlovsk e Pushkin incluídas
no Pacote Plus P+). Retorno à São Petersburgo.
Almoço opcional (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Na hora marcada, traslado a estação
de trem e saída em trem de alta velocidade até
Moscou. Traslado ao hotel. Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

São Petersburgo

*Dependendo do horário à ser confirmado do
trem, uma das refeições do dia (almoço ou jantar)
poderá ser em forma de picnic.
Dia 15º (Qui): Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou
para tomar contato com a cidade, seu centro
histórico e principais monumentos. Através de
amplas avenidas como a celebre Tverskaya, chegaremos a Plaza Roja, declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, chamada assim pela
cor dos ladrilhos dos edifícios que o rodeiam: o
museu de história, as muralhas do Kremlin e a
catedral de São Basílio. Estão perto do famoso
teatro Bolshoi, a catedral de São Salvador, o
imponente edifício da Lubianka, seda da antiga
KGB, e as pequenas igrejas do velho bairro “Kitai
Gorod”. Percorreremos as avenidas que cercam o
rio Moskova, com vistas do parlamento, a Duma
ou “Casa Branca”, o estádio olímpico, a “colina
de los gorriones”. Contemplaremos os exteriores
do celebre convento de Novodévitchi e seu lago,
que inspiraram a Tchaikovski em o “Lago dos Cisnes”e faremos uma parada no Parque da Vitória,
construída antes da II Guerra Mundial. Continuamos viagem até a rua Arbat, lugar de encontro
preferido dos moscovitas, animada avenida no coração do centro antigo. Visita do convento de Novodevitch, declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, é um dos mais belos da Rússia.
Pequena degustação de vodka. Conheceremos as
principais destilarias de álcool de 40 graus (em sua
versão comercial) que fazia parte da alimentação
de combate dos soldados soviéticos a frente da
II Guerra Mundial. Almoço. Tarde livre. (Visita ao

Metrô de Moscou e jantar incluídos no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
3 São Petersburgo

Dia 16º (Sex): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin. (Visita incluída no Pacote Plus P+). A palavra
“Kreml” significa fortaleza em russo. Construída
no século XII, sua forma atual se concluiu no
século XV, é um magnífico reflexo das diferentes etapas da arte russa. Mesmo agora abriga
todos os principais órgãos do governo político
e religioso. Visitaremos o interior do recinto para
admirar a “Campana Zarina”, o “Cañón Zar”e a
celebre “Praça das Catedrais”, emoldurada por
São Miguel, a Ascensão e a Anunciação. (Almoço
e jantar incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre
ou visita opcional a galeria Tretiakov. (Visita incluída no Pacote Plus P+). incomparável pinacoteca, chamada assim em honra a seu fundador,
o celebre negociante Pavel Tretiakov. O museu
abriga mais de 130.000 obras criadas por artistas
russos. Além de sua magnífica coleção de ícones,
poderemos admirar um excepcional panorama
histórico de pintura russa, desde o século XI até
os dias de hoje. Destacando “a Virgem de Vladmir” e a “Trindade”. Acomodação no hotel.

RÚSSIA

Moscou 3
Berlim
3
ALEMANHA

1
Viena

2 Budapeste
HUNGRÍA

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em dias diferentes ao tour tem suplemento).
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de um guia durante o itinerário.
• Visitas guiadas de Praga, Budapeste e Viena. (espanhol)
• Bilhete de avião de Viena à São Petersburgo.
• 2 Almoços em restaurante (sem bebidas) indicados no itinerário.
• Bilhete em trem rápido (Classe turista) de São Petersburgo à Moscou. Em algumas saídas este
trecho poderá ser realizado de avião.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem
Não Inclui
• Taxas de estadia

Dia 17º (Sáb): Moscou
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Pacote Plus

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Cat. Confort

Praga

AUSTRIA

14 DIAS: PRAGA / SAO PETERSBURGO: 675 € INCLUI 12 REFEIÇÕES E 9 EXTRAS
17 DIAS: BERLIM / SAO PETERSBURGO: 765 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 11 EXTRAS

EXTRAS

REFEIÇÕES

Hotéis previstos ou similares
Cidade

3

• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena
• Almoço em Moscou
• 3 Jantares em Moscou
• 2 Almoços em São Petersburgo
• 2 Jantares em São Petersburgo

Cat. Superior

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum

Viena

Zeitgistr / BW Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Moscou

Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino

S. Petersburgo

Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson

• Visita a Ilha dos Museus em Berlim
• Visita à Postdam
• Excursão a Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena
• Visita ao Metrô de Moscou
• Visita ao Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita a Catedral de São Nicolas dos Marinhos
• Visita ao Museo do Hermitage
• Excursão ao Palácio de Pavlovsk e Parque
• Excursão ao Parque de Catalina em Pushkin

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

07 Abr / 05 Mai

12 Mai / 23 Jun

30 Jun/ 25 Ago

01 Set / 20 Out

Sup. Apt. Ind.

Tour 14 Dias:
Praga / Moscou
Iti CE331

Categ. Confort
Categ. Superior

2.020
2.095

2.115
2.190

1.865
1.915

2.020
2.095

950
1.015

Tour

Categ.

04 Abr / 25 Abr

02 Mai / 20 Jun

27 Jun / 22 Ago

29 Ago / 17 Out

Sup. Apt. Ind.

Tour 17 Dias:
Berlim / Moscou
Iti CE332

Categ. Confort

2.450
2.515

2.545
2.610

2.280
2.350

2.450
2.515

990
1.085

Categ. Superior

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 2
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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A Gira Mágica

“Extensão à Rússia”

15 ó 21 Dias

Visitando: Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Chestochowa / Varsóvia / Poznam / Berlim. Extensão A São Petersburgo e
Moscou

Saídas 2019

A PRAGA: DOMINGOS

A partir de 1.455 €
+

8

0-2

2019
Abril:
Maio:
Junho:
Julho:

07, 21
05, 19
02, 16, 30
14, 28

Agosto
11, 25
Setembro 08, 22
Outubro 06

Dia 1º (Dom): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Praga.
Dia 2º (Seg): Praga
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para passear pelo centro histórico e apreciar
o ambiente desta cidade, uma das mais belas da
Europa. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Ter): Praga
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade
dourada”, onde vamos conhecer a ponte de
Carlos com suas belas estátuas, torres e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125 km de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 5º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das
planícies de Moravia, até Bratislava, capital e
maior cidade da Eslováquia, com suas belas
ruas e a Porta de San Miguel, que é o último
vestígio que se conserva da antiga muralha.
Tempo livre na cidade antes de continuar nossa
rota até Hungria para chegarmos a bela capital
de Budapeste, atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta com pratos da cozinha
Húngara. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
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Dia 6º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita
da cidade dividida em dois pelo rio Danúbio,
situado a esquerda da zona de Buda, onde
encontra-se o Castelo da Cidade e o Batistério
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de
Pest, onde se ergue o Parlamento, amplas avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde livre.
Recomendamos esta noite assistir a um jantar
com espetáculo de folclore húngaro e fazer um
passeio de barco pelo rio Danúbio. Acomodação
no hotel.
Dia 7º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espetáculo das
valsas Vieneses e do folclore austríaco. (Jantar e
espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com a avenida Ringstrasse que tem
mais edifícios históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danúbio terminando
com um passeio pelo centro histórico (Albertina,
Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente poderemos realizar a visita dos Palácios
de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios
de Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Seg): Viena / Wadowice / Cracóvia (487 km)
Café da manhã e saída até a Rep. Checa, onde
atravessaremos as belas paisagens e povoados
de Moravia e Silesia. Chegando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal do Papa
João Paulo II. Tempo livre para percorrer os lugares onde o Papa residia. Pela tarde chegada a
Cracóvia, onde poderemos visita opcionalmente
as Minas de Sal de Wieliczka, que formam um
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museu subterrâneo de estátuas, figuras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. (Visita
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 10º (Ter): Cracóvia
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é um
lugar muito especial: a capital dos Reis. Visitaremos o centro medieval passando junto as antigas
muralhas, a praça do mercado cujos arredores se
erguem edifícios de grande valor histórico como,
a igreja de Santa Maria, a torre da prefeitura, a
catedral de Vawel e os pátios do castelo. Tempo
livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 11º (Qua): Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia (380 km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada
junto as margens do rio Warta. Peregrinos de
todos os lugares do país chegam ao monastério
de Jasna Gora para venerar a imagem da Virgem
Negra. Continuação a Varsóvia. Acomodação no
hotel.
Dia 12º (Qui): Varsóvia
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita
panorâmica da cidade. Visitaremos a catedral
de São João, a praça do mercado, a praça do
Castelo Real, desfrutaremos da avenida real com
seus belos Palácios e residências aristocráticas e
de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Sex): Varsóvia / Poznan / Berlim
(533 km)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande centro comercial e industrial, destacando a prefeitura, a praça do mercado, a catedral, o museu
nacional e suas igrejas góticas. Tempo livre para
almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação a Berlim. Chegada e Acomodação
no hotel.

Dia 14º (Sáb): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por monumentos
como a Porta de Brandenburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos
do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos museus
para visitar os mais importantes museus da capital alemã, abrigos como o Museu Pergamo e
o Museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no
hotel.
Dia 15º (Dom): Berlim
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
pegar voo de saída.
Extensão São Petersburgo / Moscou
(voo não incluído)
Dia 15º (Dom): Berlim / S. Petersburgo
Café da manhã e tempo livre. Na hora prevista,
traslado ao aeroporto para embarcar em voo
com destino a São Petersburgo. Chegada e traslado ao hotel. (Voo Berlim / São Petersburgo não
incluído). Acomodação no hotel.
Dia 16º (Seg): São Petersburgo
Café da manhã e Acomodação no hotel no hotel.
Visita panorâmica da cidade, incluindo o centro
histórico com Praça dos Palácios, a Praça de San
Isaac, a avenida Nevski, catedral da Virgem de
Kazan, Almirantazgo e principais avenidas da cidade. Visita com entrada as fortalezas de Pedro
e Paulo. Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 17º (Ter): São Petersburgo
Café da manhã e acomodação no hotel. Dia
livre. Visita opcional detalhada do museu de
Hermitage, onde encontra-se uma das coleções
mais importantes do mundo. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). (Almoço e jantar incluídos no
Pacote Plus P+).

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Moscou

Dia 18º (Qua): São Petersburgo / Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional da Catedral Naval de São Nicolas. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Visita opcional à Pavlovsk e visita
do Palácio e do parque, presente de Catalina a
Grande a seu filho Paulo. O lugar se tornou rapidamente o nome de Pavlovsk. Apreciaremos o
local, sua grande coleção de porcelanas e pinturas, assim como sua coleção de marfim. O grande
parque, de 600 hectares, originalmente imperial
terreno de caça, é uma obra mestra da arquitetura
paisagística na Europa. Excursão a Pushkin, vista
exterior do Palácio e passeio no parque. (Excursão à Pavlovsk e Pushkin incluídas no Pacote Plus
P+). Retorno à São Petersburgo. Almoço opcional (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Na hora
marcada, traslado a estação de trem e saída em
trem de alta velocidade até Moscou. Traslado ao
hotel. Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
*Dependendo do horário à ser confirmado do
trem, uma das refeições do dia (almoço ou jantar)
poderá ser em forma de picnic.
Dia 19º (Qui): Moscou
Chegada e traslado ao hotel. Café da manhã e
saída para realizar a visita panorâmica da cidade,
incluindo o passeio pelo centro histórico da
mesma: a Plaza Roja, São Basílio, a catedral de
Cristo São Salvador, a universidade e o mirante
com preciosas vistas da cidade. Visita opcional a
Galeria Tretiakov. Almoço. Acomodação no hotel.
(Visita e jantar incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 20º (Sex): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
Kremlin. (Visita incluída no Pacote Plus P+). A
palavra “Kreml” significa fortaleza em russo.
Construída no século XII, sua forma atual se
concluiu no século XV, é um magnífico reflexo
das diferentes etapas da arte russa. Mesmo
agora abriga todos os principais órgãos do governo político e religioso. Visitaremos o interior
do recinto para admirar a “Campana Zarina”, o
“Cañón Zar”e a celebre “Praça das Catedrais”,
emoldurada por São Miguel, a Ascensão e a
Anunciação. (Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre ou visita opcional a
galeria Tretiakov. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). incomparável pinacoteca, chamada assim
em honra a seu fundador, o celebre negociante Pavel Tretiakov. O museu abriga mais de
130.000 obras criadas por artistas russos. Além
de sua magnífica coleção de ícones, poderemos
admirar um excepcional panorama histórico de
pintura russa, desde o século XI até os dias de
hoje. Destacando “a Virgem de Vladmir” e a
“Trindade”. Acomodação no hotel.
Dia 21º (Sáb): Moscou
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Moscou 3
POLÔNIA

Berlim 2

REP. CHECA

Viena 2

AUSTRIA

Cat. Confort
Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum

Viena

Zeitgistr / BW Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Cracóvia

Easy Chopin Vienna House

Astoria

Varsóvia

Gromada Centrum

Novotel Centrum

Berlim

Niu Hide in Berlin

Maritim

S. Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscou

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

2 Budapeste

HUNGRÍA

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros dias diferentes ao tour tem suplemento).
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário na Europa do Leste e guias locais em São Petersburgo e Moscou.
• Visitas guiadas segundo itinerário com guias falando espanhol.
• 2 Almoços incluídos na extensão à Rússia.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou. Em algumas saídas poderá
ser realizado de avião.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Voo de Berlim à São Petersburgo no 15º dia do tour.
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
14 DIAS: PRAGA / BERLIM: 420 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS
21 DIAS: PRAGA / MOSCOU: 880 € INCLUI 16 REFEIÇÕES E 12 EXTRAS

EXTRAS

• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço en Poznan
• Almoço em Berlim
• 2 Almoços em Sao Petersburgo
• Almoço em Moscou
• 3 Jantares em Moscou (1 delas fria tipo
“picnic”)

Cat. Superior

Pyramida

RÚSSIA

Varsóvia
2 Cracóvia

3
Praga

REFEIÇÕES

Praga

2

ALEMANHA

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

3 São Petersburgo

• Excursão à Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena
• Visita aos Palácios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracóvia
• Visita a Ilha dos Museus
• Visita ao Museo do Hermitage com entrada
• Visita a Catedral Naval de Sao Nicolas
• Excursão ao Palácio de Pavlovsk e Parque
• Excursão ao Parque de Catalina em Pushkin
• Visita ao Kremlin e catedrais com entrada
• Metrô de Moscou com ticket
• Visita a Galeria Tretiakov com entrada

NOTAS IMPORTANTES:
• A ordem das visitas poderá ser alterada no local, mantendo-se íntegro o programa.
• Em função do horário definitivo do trem, uma das comidas do dia (almoço ou jantar) poderá ser em forma de “picnic”.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

07 Abr / 16 Jun

30 Jun / 25 Ago

08 Set /06 Out

Sup. Apt. Ind.

Tour 15 Dias:
Praga / Berlim
Iti CE333

Categ. Confort
Categ. Superior

1.540
1.745

1.455
1.535

1.540
1.745

615
740

Tour

Categ.

07 Abr / 05 Mai

19 Mai / 16 Jun

30 Jun / 25 Ago

08 Set / 06 Out

Sup. Apt. Ind.

Tour 21 Dias:
Praga / Moscou
Iti CE334

Categ. Confort

2.475
2.680

2.570
2.775

2.285
2.365

2.475
2.680

1.225
1.385

Categ. Superior

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 10.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Copenhague

+

O!

Visitando: Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Chestochowa / Varsóvia / Poznam / Berlim / Estocolmo / Orebro /
Hammar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid / Sognefjord / Flam / Bergen / Cachoeiras de Voringfossen / Oslo / Copenhague

OV

24 Dias

A partir de 3.950 €
¡N

A Gira Mágica “Extensão à Escandinávia”

20

6

Saídas 2019

A PRAGA: DOMINGOS
2019
Junho
Julho

16, 30
14, 28

Agosto

Dia 1º (Dom): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Praga.

hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Praga
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para passear pelo centro histórico e apreciar o
ambiente desta cidade, uma das mais belas da
Europa. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da
cidade dividida em dois pelo rio Danúbio, situado
a esquerda da zona de Buda, onde encontra-se
o Castelo da Cidade e o Batistério dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest, onde se
ergue o Parlamento, amplas avenidas e o centro
comercial da cidade. Tarde livre. Recomendamos
esta noite assistir a um jantar com espetáculo de
folclore húngaro e fazer um passeio de barco pelo
rio Danúbio. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Praga
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade
dourada”, onde vamos conhecer a ponte de
Carlos com suas belas estátuas, torres e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125 km de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 5º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na
cidade antes de continuar nossa rota até Hungria
para chegarmos a bela capital de Budapeste,
atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao
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11, 25

Dia 7º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espetáculo das
valsas Vienenses e do folclore austríaco. (Jantar
e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com a avenida Ringstrasse que tem
mais edifícios históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danúbio terminando
com um passeio pelo centro histórico (Albertina,
Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios de
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Seg): Viena / Wadowice / Cracóvia (487 km)
Café da manhã e saída até a Rep. Checa, onde
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atravessaremos as belas paisagens e povoados
de Moravia e Silesia. Chegando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal do Papa
João Paulo II. Tempo livre para percorrer os lugares onde o Papa residia. Pela tarde chegada a
Cracóvia, onde poderemos visita opcionalmente
as Minas de Sal de Wieliczka, que formam um
museu subterrâneo de estátuas, figuras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. (Visita
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 10º (Ter): Cracóvia
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é
um lugar muito especial: a capital dos Reis.
Visitaremos o centro medieval passando junto
as antigas muralhas, a praça do mercado cujos
arredores se erguem edifícios de grande valor
histórico como, a igreja de Santa Maria, a torre
da prefeitura, a catedral de Vawel e os pátios
do castelo. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 11º (Qua): Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia (380 km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada
junto as margens do rio Warta. Peregrinos de
todos os lugares do país chegam ao monastério
de Jasna Gora para venerar a imagem da Virgem
Negra. Continuação a Varsóvia. Acomodação no
hotel.
Dia 12º (Qui): Varsóvia
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita
panorâmica da cidade. Visitaremos a catedral
de São João, a praça do mercado, a praça do
Castelo Real, desfrutaremos da avenida real com
seus belos Palácios e residências aristocráticas e
de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço in-

cluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Sex): Varsóvia / Poznan / Berlim
(533 km)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande centro comercial e industrial, destacando a prefeitura, a praça do mercado, a catedral, o museu
nacional e suas igrejas góticas. Tempo livre para
almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação a Berlim. Chegada e Acomodação
no hotel.
Dia 14º (Sáb): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por monumentos
como a Porta de Brandenburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos
do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos museus
para visitar os mais importantes museus da capital alemã, abrigos como o Museu Pergamo e
o Museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no
hotel.
Dia 15º (Dom): Berlim / Helsinki
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aeroporto para embarcar em voo a Helsinki. Chegada e traslado ao hotel. (Voo Berlim / Helsinki
não incluído). Acomodação no hotel.
Dia 16º (Seg): Helsinki / Cruzeiro Estocolmo
Café da manhã. Traslado ao centro histórico para
fazer uma visita a pé e admirar a Mannerheimintie, a praça do Senado onde se encontra a estátua de Alexandre II e a catedral luterana. Almoço.
Pela tarde, traslado ao porto para embarcar em
um cruzeiro até Estocolmo. Noite a bordo.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Dia 18º (Qua): Estocolmo / Orebro /
Hamar (558 km)
Café da manhã e saída até a Noruega, país vizinho. Parada para almoço na cidade isolada de
Orebro. (Almoço incluído no Pacote Plus P +).
Continuaremos nossa viagem até chegar à cidade de Hamar, a mais importante nas margens
do Lago Mjosa. (Jantar incluído no Pacote Plus P
+). Acomodação no hotel.
Dia 19º (Qui): Hamar / Lillehammer /
Lom / Área De Nordfjordeid (491 km)
Café da manhã e saída até Lillehammer, onde
teremos tempo livre para conhecer a cidade que
organizou os Jogos Olímpicos de Inverno em
1994. Vamos parar pelos trampolins de esqui e
de lá teremos vistas preciosas da cidade. Almoço
e continuação até Lom para descobrir uma das
muitas igrejas de madeira que foram construídas
no país durante a Idade Média. Entre os fiordes,
lagos, geleiras, imensos vales e imponentes
montanhas, viajaremos para o Norte até chegar
ao nosso hotel na região Nordfjordeid. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 20º (Sex): Área De Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen (357 km)
Café da manhã. Nossa rota cênica nos levará ao
barco que tomaremos para atravessar o Sognefjord, conhecido como Fjord of Dreams, o mais
longo e profundo em todo o país até chegar às
espetaculares paisagens norueguesas que nos
levarão ao encantador Vale Flam. Almoço. Opcionalmente, podemos tomar o trem de Flam,
uma rota de 20 km que vai de Flam a Myrdal,
onde veremos algumas das paisagens mais espetaculares da Noruega, que são contempladas
graças ao seu complexo ferroviário. (Excursão

incluída no Pacote Plus P +). Continuação até
Bergen. Chegada e jantar. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 21º (Sáb): Bergen / Cachoeiras De
Voringfossen / Oslo (463 km)
Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita
guiada a esta bela cidade conhecida por suas
casas de madeira. Atravessaremos o centro
comercial, o centro histórico e a península de
Nord- nes. Vamos colocar especial ênfase no
Bryggen, casas de madeira de 1702 incluídas na
lista da Unesco como Patrimônio Mundial. Em
seguida, faremos uma viagem impressionante
através de alguns dos mais imponentes cenários
naturais do país. Na região de Hardanger, descobriremos o Parque Nacional de Hardangervida,
contemplaremos as famosas Cachoeiras de Voringsfossen, que precipitam suas águas para um
vale profundo. Almoço e chegada na capital da
Noruega, Oslo. (Jantar incluído no Pacote Plus P
+). Acomodação no hotel.
Dia 22º (Dom): Oslo / Cruzeiro até a Dinamarca
Café da manhã. Vamos dedicar a manhã para visitar a capital norueguesa com uma visita guiada
completa: a Câmara Municipal, o famoso Parque
Frogner com as esculturas de Vigeland, o Castelo de Akershus, a cosmopolita rua Karl-Johas.
Possibilidade de uma visita opcional ao Museu
Viking. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Almoço. Pela tarde, traslado ao porto de Oslo para
embarque em cruzeiro até a Dinamarca. Noite a
bordo. (Jantar a bordo incluído no Pacote Plus
P+). Acomodação em cabines.
Dia 23º (Seg): Copenhague
Café da manhã a bordo e chegada ao porto de
Copenhague. Dedicaremos a manhã a conhecer
a capital danesa: os charmosos canais do distrito
de Nyhavn, os edifícios da Ópera e o Palácio de
Amalienborg, as Catedrais de San Óscar e de
Nossa Senhora, a rua Stroget e a famosa Pequena
Sereia, símbolo da cidade. Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre
para seguir desfrutando da cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 24º (Ter): Copenhague
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

NORUEGA

Hamar
1

Nordfjordeid 1

Oslo
1

Bergen 1

SUECIA

1 Helsinki

1

Estocolmo 1

1

Dia 17º (Ter): Estocolmo
Café da manhã. Vamos dedicar a manhã para
conhecer a cidade com uma visita guiada. Vamos
descobrir a cidade velha, Gamla Stan, que está localizada principalmente na ilha de Stadsholmen, e
é composta de ruas estreitas e possui muitos lugares de interesse, como o Palácio Real e o Museu
Nobel. Djurgården, outra das ilhas de Estocolmo,
reune as principais atrações turísticas da cidade.
Aqui você encontrará o Museu Vasa, Skansen, o
Museu Nórdico, o parque de diversões Gröna
Lund e o grande parque de Estocolmo. Almoço
opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P +).
Possibilidade de uma visita guiada opcional ao
Museu Vasa, que abriga o único navio do século
XVII que está intacto até hoje. (Visita incluída no
pacote Plus P +). (Jantar incluído no pacote Plus
P +). Acomodação no hotel.

Copenhague 1

DINAMARCA

POLÔNIA

Berlim 2

2

ALEMANHA
REP. CHECA

Viena 2

SI

2 Cracóvia

3
Praga

AUSTRIA

Varsóvia

2 Budapeste

HUNGRÍA

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e saída do tour.
• Traslados hotel/porto/hotel.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria 4 estrelas.
• 5 Almoços e 1 Jantar segundo itinerário. (sem bebidas)
• Transporte em ônibus de turismo.
• Bilhetes de barco segundo itinerário.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário na Noruega.
• Cruzeiro desde Helsinki a Estocolmo em cabine interior dupla com banheiro.
• Cruzeiro desde Oslo até Copenhague em cabine interior dupla com banheiro.
• Guia acompanhante falando espanhol durante o roteiro na Noruega.
• Guias locais para as visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo e Copenhague.
• Visita a pé em Helsinki.
• Visitas guiadas segundo itinerário com guias falando espanhol.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
Não Inclui
• Entradas a museus, monumentos, bebidas nas refeições e gorjetas.
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
24 DIAS: PRAGA / COPENHAGUE: 910 € INCLUI 15 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

• Jantar em Bergen
• Jantar em Oslo
• Almoço em Oslo

REFEIÇÕES

• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço em Poznan
• Almoço em Berlim
• Almoço em Estocolmo
• Jantar em Estocolmo
• Almoço em Orebro
• Jantar em Hamar

EXTRAS

• Excursão a Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena
• Visita aos Palácios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracóvia
• Visita a Ilha dos Museus
• Visita ao Museu Vasa de Estocolmo
• Excursão Trem de Flam
• Visita ao Museu Viking de Oslo
Hotéis previstos ou similares

Cidade

Cat. Confort

Cat. Superior

Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia
Berlim
Helsinki

Pyramida
Ibis Style City / Novotel City / Flamenco
Roomz Prater / Arcotel Wimberger / BW Amedia
Easy Chopin Vienna House
Gromada Centrum
Niu Hide in Berlin
Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4*

Occidental Praha
Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum
Roomz Prater / Arcotel Wimberger
Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel / Astoria
Novotel Centrum
Maritim

Estocolmo

Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4*

Hamar
Area De Nordfjordeid
Bergen
Oslo

Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4*

Copenhague

Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4*

Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*
Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen City 4*
Scandic Vulkan 4* // Scandic Solli 4* // Scandic Sjolyst 4*

NOTAS IMPORTANTES
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Por motivos alheios a nossa organização, alguns trajetos podem ser alterados por razoes de operativa das
balsas ou rodovias

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

02-16 Jun

30 Jun / 28 Jul

11 Ago / 25 Ago

Tour 24 Dias
Praga / Copenhague
Iti CE335

Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020

Categ. Confort
Categ. Superior

4.035
4.265

3.950
4.045

4.035
4.265

1.545
1.675

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 10.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Polônia e Países Bálticos

A partir de 1.995 €

Saídas 2019

OV

+

¡N

Visitando: Varsóvia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracóvia / Varsóvia / Vilnius / Colina das Cruzes / Rundale / Riga /
Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin

O!

16 Dias

14

14

A VARSOVIA:: DOMINGOS
2019
Junho

02, 16, 30

Agosto

Julho

14, 28

Setembro 08

11, 25

Dia 1º (Dom): Varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Varsóvia: Visita Guiada e
passeio pelo Parque Lazienki
Depois do café da manhã, visita de Varsóvia. Um
ambiente especial reina no centro antigo (Stare
Miasto), completamente reconstruído depois da
guerra e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. As ruas estão cercadas
por edifícios dos séculos XV e XVIII e rodeadas
por muralhas com fossas e barbacãs. A Praça do
Mercado é de grande beleza. As construções
que rodeiam as ruas formam a Via Real são em
sua maior parte edifícios históricos. Visita por
dentro Palácio Real, que ao longo de sua história tem sido constantemente remodelados e
ampliados. Foi a residência dos reis polacos e
depois da Dieta, o parlamento polaco, as numerosas salas e o gabinete de mármore são um
testemunho do extremo refinamento da época.
Continuação ao parque Lazienki. Almoço durante a excursão. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 3º (Ter): Varsóvia / Torun / Poznan (430 km)
Café da manhã e saída até Torun. Visita guiada
desta cidade situada às margens do rio Vístula.
Torun é um povoado natal de Nicolás Copérnico
e incluído na lista de cidades Patrimônio da
Humanidade da UNESCO desde 1997. A composição da Praça Maior e as ruas que seguem
sendo as mesmas a mais de 700 anos. Almoço e
continuação até Poznan. Restante da tarde livre
na cidade. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Poznan / Wroclaw, a «Veneza Polaca». (174 km)
Café da manhã e visita guiada de Poznan com
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guia local. Admirarmos a Catedral de Ostrów
Tumski (entradas incluídas), a Igreja de San Estanislau e de Santa Magdalena e a velha Praça do
Mercado, e a impressionante prefeitura que preside elegantemente a Praça Principal. Almoço.
Saída até Wroclaw, a “Veneza polaca”. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º (Qui): Wroclaw / Cracóvia (289 km)
Café da manhã e visita guiada de Wroclaw, bela
cidade onde mais de 100 pontes e passarelas
atravessam o Oder e suas ramificações. No centro da Gran Plaza (Rynek) está a prefeitura gótica (Ratusz), um dos mais grandes da Europa,
autêntica pela arquitetura profana de Silesia
com seus pináculos e seu relógio astronômico.
Veremos também a catedral gótica (entrada
NÃO incluída), assim como a Universidade (visita por fora), pela qual passaram numerosos
prêmios Nobel. Almoço. Continuação a Cracóvia. Chegada a Cracóvia, visita do bairro judio.
Jantar e acomodação no hotel. *Opcional (com
suplemento). Jantar judaico acompanhado de
música típica.
Dia 6º (Sex): Cracóvia
Café da manhã e dia dedicado a visita de Cracóvia. Reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é uma das mais belas
cidades do mundo. Visita do centro com a Praça
do Mercado e da fortaleza de Wawel. A antiga
residência dos reis polacos, Castelo Florentino
e catedral gótica. Almoço em curso da visita.
Resto da tarde livre para compras, passear ou
para realizar visita opcional (com suplemento)
até as minas de sal gemas. Reconhecidos como
Património Mundial pela UNESCO e explorados desde o século XIII, foram tão valiosos que
foram fortificados no século 14. Os maravilhosos

Europa Central e Europa do Leste

quartos, dependências, capelas e estátuas da
Idade Média reúnem-se por 120 quilômetros de
galerias escavadas a 9 níveis que atingem 137
metros de profundidade. Jantar e acomodação
na Cracóvia.
Dia 7º (Sáb): Cracóvia / Varsóvia (294 km)
Café da manhã e manhã livre em Cracóvia. Visita
opcional (com suplemento) de Auschwitz (campo
de concentração), sujeito à disponibilidade. Almoço e partida para Varsóvia. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Varsóvia
Café da manhã no hotel. Dia livre para passear
pela cidade. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Seg): Varsóvia / Vilnius (463 km)
Café da manhã no hotel e em horário apropriado
traslado para o aeroporto de Varsóvia para partir
em voo até Vilnius (vôo não incluído). Chegada
em Vilnius e traslado ao hotel. (Jantar incluído no
pacote Plus P +). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Ter): Vilnius
Café da manhã no hotel. Passeio panorâmico
pela cidade moderna e passeio a pé pelo centro histórico. As cúpulas ortodoxas bulbosas
alternam na paisagem urbana com as altas
flechas e colunatas das igrejas católicas e protestantes. Em nossa caminhada pelo magnífico
centro histórico, veremos a Catedral de Vilnius
com a sua imensa foto neoclássica, a igreja de
San Pedro e San Pablo, a Igreja de Santa Ana e a
Igreja de San Nicolás, a mais antiga da Lituânia.
Tarde livre. Possibilidade de uma excursão opcional a Trakai, localizada a poucos quilômetros
de Vilnius, foi declarado parque nacional, tanto
pela beleza natural de seus lagos e florestas,

quanto pela importância histórica do lugar, sede
do Grão-Ducado da Lituânia e capital do país
durante a Idade Média. O castelo imponente
é uma construção magnífica localizada em uma
pequena ilha no centro de um lago idílico. (Almoço, jantar e visita a Trakai incluídos no Pacote
Plus P +). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Qua): Vilnius / Colina das Cruzes / Rundale / Riga (386 km)
Café da manhã. Saída em direção a Siauliai. Parada na “Colina das Cruzes” onde os peregrinos
vêm depositar suas cruzes e rosários a partir do
século XIV. Continuação da viagem até Rundale.
Almoço. Visita do Palácio Rundale construído em
1740 em nome do Duque de Courland. O Salão
Dourado, o Quarto Branco e a Galeria Grand,
destacam-se, bem como os quartos privados dos
Duques. Saída até Riga. Chegada e acomodação
no hotel. (Jantar incluído no Pacote P +).
Dia 12º (Qui): Riga
Café da manhã no hotel. Visita a Riga Mercado
Central, o maior mercado do Báltico e um dos
maiores da Europa, localizado no coração de
Riga. Em seguida, faremos a visita panorâmica
de Riga, fundada pelo arcebispo de Bremen em
1201. Capital da Lituânia independente desde
1991, a cidade recuperou o seu antigo esplendor.
Vamos fazer um passeio panorâmico a pé pelo
centro histórico. Admire os magníficos edifícios
dos ricos comerciantes hanseático, bem como
o Castelo de Riga, sede atual da Presidência
da República, o antigo Convento e Hospital do
Espírito Santo, a Catedral Católica de São Jacó
e visite a Catedral de Riga conhecida como a
Domo é o maior dos países bálticos. É famosa
por seu órgão espetacular, o maior da Europa
com: quatro teclados e 6.700 tubos. A Igreja de

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Vilnius

San Pedro belo edifício gótico construído em
1209. Após o terrível incêndio que ocorreu após
os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, a
igreja foi cuidadosamente restaurada. Tarde livre.
(Almoço, jantar e visita opcional ao bairro Art
Nouveau incluído no pacote Plus P +) Visita opcional ao bairro Art Nouveau onde se encontra a
maior concentração de edifícios Art Nouveau no
mundo, com suas características fachadas de linhas sinuosas e ornamentação rica. Acomodação
no hotel.
Dia 13º (Sex): Riga / Sigulda / Turaida /
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 km)
Café da manhã no hotel. Saída em direção ao
Parque Nacional do Vale do Gauja, um dos lugares mais bonitos do norte da Europa, com
seus rios e riachos, colinas suaves, florestas exuberantes e cavernas misteriosas. Visite a cidade
bonita de Sigulda, localizada no centro do vale.
Do outro lado do rio Gauja está a pequena aldeia de Turaida. Visita do Castelo de Turaida,
construído em 1214, sobrevivente de numerosas guerras, incêndios e destruições. Também
visitaremos a igreja de madeira de Vidzeme e o
cemitério Livon, onde fica o túmulo de Maija, a
“Rosa de Turaida”, uma lenda. Visita das grutas
de Gutmanis onde se originam as lendas mais
famosas da história da Livones. Almoço. Continuação da viagem até Parnu, onde faremos uma
curta caminhada. Localizado a 130 km ao sul de
Tallinn, nas margens do Mar Báltico, é conhecido
como a “capital do verão” da Estônia por causa
da grande animação que reina na cidade durante
o período de verão. Chegada em Tallinn e acomodação no hotel. (Jantar incluído no Pacote
Plus P +).

Dia 14º (Sáb): Tallin
Café da manhã no hotel. Saída para um passeio
panorâmico de Tallinn, fundado oficialmente em
1219 por invasores dinamarqueses, após a independência, recuperado em 1991, a cidade foi
restaurada e é hoje uma das mais belas capitais
europeias. Admire a cidade velha medieval, dividida em três partes: Toompea, ou o “Monte da
Catedral”; a Cidade Velha e a Cidade Estónia. Visita da Catedral que conserva em seus muros os
brasões das principais famílias da comunidade
báltico-alemã, que constituíam a elite da cidade.
Também apreciaremos a impressionante beleza
da Catedral Ortodoxa e o imponente Castelo de
Toompea, sede do Parlamento Estoniano. Tarde
livre. Possibilidade de visitar opcionalmente o
Museu Etnográfico Exterior “Rocca-al-Mare”.
Magnífica recreação de uma típica vila estónia,
localizada em uma bela floresta ao lado da costa
do Báltico. (Almoço, jantar e visita ao Museu
Rocca al Mare incluídos no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 15º (Dom): Tallin
Café da manhã. Dia livre na cidade. Possibilidade
de participar de uma excursão opcional para Helsínquia em Ferry. (Jantar em Tallin incluído no
Pacote Plus P +). Acomodação no hotel.

3 Tallin
ESTONIA

Riga 2
LITUANIA
POLÔNIA

Poznan 1
Wroclaw 1

SI

LETONIA

2 Vilnius

Varsóvia
2+2
2 Cracóvia

O Tour Inclui

• Todos os traslados necessários.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis e categoria primeira.
• Um total de 6 almoços e 6 jantares na Polônia. 2 almoços nos Países Bálticos (sem bebidas).
• Transporte em ônibus de turismo e acompanhamento de guia durante todo o itinerário. (ônibus e
guia diferentes na Polônia e Países Bálticos).
• Visitas previstas no itinerário.
• Entradas e outros serviços descritos conforme itinerário.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
Não Inclui
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
16 DIAS: VARSÓVIA / TALLIN: 350 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

EXTRAS

REFEIÇÕES

• 3 almoços em restaurantes e 7 jantares nos
hotéis. (sem bebidas)

Dia 16º (Seg): Tallin
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

• Visita a Trakai com entrada ao Castelo.
• Visita ao Bairro Art Noveau em Riga.
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada
desde Tallin

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Cat. Primeira e Turista

Varsóvia

Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)

Poznan

Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)

Wroclaw

HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)

Cracóvia

Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)

Vilnius

Best Western / Crowne Plaza (4*)

Riga

Islande / Martim Park / Albert (4*)

Tallin

Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia (4*) / PK Ilmarine / Europa

NOTAS IMPORTANTES
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Vôo Varsóvia / Vilnius não está incluído no dia 09 do programa (segunda-feira)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

Temporada única

Supl. Visita opcional a Helsinki,
por pessoa em EUROS

Sup. Apartamento Individual

Tour 16 Dias:
Varsóvia / Tallin
Iti CE336

Categ. Única

1.995

250

950

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 14.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Londres

Tesouros da Europa

A partir de 1.555 €

15 a 22 Dias

Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena / Wadowice /
Cracóvia / Varsóvia / Berlim

Saídas 2019 / 2020

13-16

Saídas 2019 / 2020

A LONDRES: SÁBADO

A PARIS: SEGUNDAS-FEIRAS

2019

2020

Abril

13, 27

Agosto

03, 17, 31

Maio

11, 25

Setembro 14, 28

Junho

08, 22

Outubro

Julho

06, 20

Novembro 09

2019

Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Dia livre para tomar contato com a cidade e passear pelo centro comercial. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel. Saída para fazer uma visita
da cidade passando por suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadia de Westminster terminando
em frente ao Palácio de Buckingham para assistir
a troca de guarda, caso seja celebrada neste dia.
Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Ter): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída em ônibus à Folkstone
onde embarcaremos em trem para cruzar o
Canal da Mancha pelo Eurotunel. Chegada à
Calais e continuação pela rodovia à Paris onde
chegaremos no meio da tarde. No final da tarde
saída para fazer um passeio por Paris iluminado,
tendo a oportunidade de opcionalmente realizar um belo passeio de barco pelo Sena a bordo
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando serviços em Paris:
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última
hora da tarde, saída para realizar o tour de Paris
iluminado. Acomodação no hotel.

2020

Março

28

Abril

15, 29

Agosto

Abril

11, 25

Maio

13, 27

Setembro 02, 16, 30

Junho

10, 24

Outubro

Julho

08, 22

Novembro 11

12, 26

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
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+

05, 19

antes de regressar ao nosso hotel. Acomodação
em Frankfurt ou arredores.

Dia 6º (Qui): Paris
Café da manhã no hotel. Destinaremos este dia
para passear livremente pela cidade, seus passeios e bulevares, museu do Louvre para poder
conhecer sua grande coleção de arte e opcionalmente o carismático bairro de Montmartre e
a Catedral de Notre Dame. A noite poderemos
assistir opcionalmente a um espetáculo de cabaret parisiense e degustar de uma taça de champanhe. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por entre outros monumentos pela porta de Brandemburgo, a igreja
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha
dos museus para visitar um dos mais importantes
museu da capital alemã, Apr iga o museu Pergamo
e o museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(563 km)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída até
Erfurt, maior cidade da Turíngia, se destaca
por várias características como, a Catedral e a
igreja de São Severo, (que se tornou emblema
da cidade), e o centro medieval perfeitamente
conservado. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos
nossa viagem à Berlim, chegada e resto do dia
livre para passear e apreciar o ambiente desta
cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada e acomodação no hotel.
Dia 11º (Ter): Praga
Café da manhã buffet. Saída para realizar a vi-

Circuitos combinados pela Europa Ocidental e Europa do Leste

30

Abril

13, 27

14, 28

Dia 5º (Qua): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Saída para efetuar um passeio pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a Ilha de Cité, Notre
Dame, o Arco do Triunfo, os Campos Elísios, os
Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de subir a mesma para admirar uma
bela panorâmica de toda Paris. (Subida na torre
Eiffel 2º piso incluída no Pacote Plus P+). Nossa
visita terminará no centro da cidade. Tarde livre.
Pela tarde sugerimos fazer uma visita opcional à
Versalhes, para podermos visitar seu belo palácio
e famosos jardins. Pela noite, opcionalmente poderemos assistir ao espetáculo do Moulin Rouge
ou Lido. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620 Km)
“Passeio Pelo Rio Reno”
Café da manhã buffet. Saída em direção a região de Champagne. Seguiremos nossa viagem
à Alemanha para chegarmos as margens do rio
Reno pelo qual faremos um delicioso passeio de
barco em Boppard até St. Goar onde continuaremos nosso passeio rumo à Frankfurt. (Almoço no
barco incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre
em Frankfurt cujo centro poderemos passear

Março

sita panorâmica da cidade, conhecida como a
“cidade dourada”, onde conheceremos a ponte
de Carlos com suas belas estátuas e torres, a antiga torre da Prefeitura com o famoso relógio astronômico. Sugerimos um almoço em um típico
restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao castelo de
Praga. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café da
manhã buffet para seguirmos conhecendo a
fundo essa bela cidade. Possibilidade de realizar
uma excursão opcional à Karlovy Vary, famosa
cidade balneária situada a 125Km de Praga, que
conserva o seu ar vitorioso com almoço incluído.
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 13º (Qui): Praga / Budapeste (526
km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies da Moravia até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de São Miguel, último vestígio da antiga
muralha. Tempo livre na cidade antes de continuarmos nossa rota até à Húngria para chegarmos a sua bela capital, Budapeste atravessando
a planície do Danúbio Chegada ao hotel. Nesta
noite poderemos assistir a um jantar com pratos
da cozinha húngara. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 14º (Sex): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a
visita desta cidade dividida em duas pelo rio
Danúbio, a esquerda está situada a zona do

Buda, onde encontraremos o castelo da Cidadela
e o Bastião dos Pescadores. A direita encontra-se
a zona de Pest, onde está o Parlamento, amplas
avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Recomendamos está noite assistir a um jantar com espetáculo folclórico húngaro e fazer um
cruzeiro de barco pelo rio Danúbio. Acomodação
no hotel.
Dia 15º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da
Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada ao
hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar com espetáculo musical
austríaco entre não nos faltará as famosas valsas
vieneses. (Jantar e espetáculo incluídos no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 16º (Dom): Viena
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso
passeio pela cidade com sua majestuosa Ringstrasse, a avenida que concentra a maior parte dos
edifícios históricos da cidade, o Danúbio e seus
diversos braços e um passeio pelo centro histórico. (Albertina, Hofburg, Praça da Maria Teresa,
etc). Na continuação, opcionalmente poderemos
realizar a visita dos Palácios Belvedere (exterior) e
Schönbrunn (interior e exterior). (Visita aos Palácios
de Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 17º (Seg):Viena / Wadowice / Cracóvia
(487 km)
Café da manhã buffet e saída até Chequia, onde
atravessaremos as belas paisagens e povoados
da Moravia e Silesia. Entrando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal do Papa João
Paulo II. Tempo livre para conhecer os lugares
onde o Papa morou. Pela tarde chegada à Cracóvia, onde poderemos visitar opcionalmente
as Minas de Sal de Wieliczaka, que formam um
museu subterrâneo com dezenas de estátuas,
figuras e capelas esculpidas por minérios de sal.
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Para os passageiros terminando serviços em Viena:
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços.

Dia 18º (Ter): Cracóvia
Café da manhã buffet no hotel. Para os polacos a Cracóvia é um lugar muito especial, a capital dos Reis.
Visitaremos o centro medieval passando junto as antigas muralhas, a praça do mercado em cujos arredores
se levantam edifícios de grande valor histórico como
a igreja de Santa Maria, a torre da Prefeitura, a catedral de Vawel e os pátios do castelo. Tempo livre para
almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Acomodação no hotel.
Dia 19º (Qua): Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia (380 km)
Café da manhã buffet. Saída até Czestochowa, situada junto as margens do rio Warta. Peregrinos
de todos os lugares do país chegam ao monastério
de Jasna Gorá para venerar a imagem da Virgem
Negra. Continuação à Varsóvia. Acomodação no
hotel.
Dia 20º (Qui): Varsóvia
Café da manhã buffet. Pela manhã realizaremos a visita panorâmica da cidade. Visitaremos a catedral de
São João, a praça do mercado, a praça do castelo
Real, desfrutaremos da avenida real com seus belos
palácios e residências aristocráticas e de lugares históricos da Varsóvia. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 21º (Sex): Varsóvia / Poznan / Berlim
(533 km)
Café da manhã buffet. Saída até Pozan, grande centro
comercial e industrial, onde destaca-se a Prefeitura,
a praça do mercado, a catedral, o museu nacional e
suas igrejas góticas. Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Continuação à
Berlim. Chegada e acomodação no hotel.
Para os passageiros terminando serviços em Varsóvia: Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços.
Dia 22º (Sáb): Berlim
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

Paris

Tour Effiel Novotel

Londres

Melia White House

UNIDO

Varsovia

2+1

ALEMANHA

Londres

2

POLONIA

2

Cracóvia

Frankfurt

3 Praga

1

3

2

REP. CHECA

Paris

Viena 2

FRANÇA

AUSTRIA

SI

2 Budapeste

HUNGRÍA

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante todo itinerário.
• Visitas panorâmicas guiadas de acordo com o itinerário com guias falando espanhol.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry).
• Cruzeiro de barco pelo rio Reno.
• Visita noturna de Paris.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Não Inclui
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
15 OU 17 DIAS: PARIS OU LONDRES / VIENA: 370 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
19 OU 21 DIAS: PARIS OU LONDRES / VARSÓVIA: 455 € INCLUI 9 REFEIÇÕES E 7 EXTRAS
20 OU 22 DIAS: PARIS OU LONDRES / BERLIM: 480 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 7 EXTRAS

• Almoço em Poznan

REFEIÇÕES

• Almoço no cruzeiro pelo O Reno
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia

EXTRAS

• Subida na torre Eiffel (2º andar)
• Passeio de barco pelo rio Sena
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão à Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Visita aos Palácios de Viena
• Visita Minas de Sal da Cracóvia

Viena: de novembro à março o almoço será em restaurante típico e pela noite espetáculo de valsas
no Kursalon.
Hotéis previstos ou similares
Cidade
Londres
Paris
Frankfurt
Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsovia

Hotéis Premium

Berlim

REINO

Cat. Confort
Ibis Earls Court / Royal National
Ibis Porte Orleans
Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express /
Nh Morfelden
Niu Hide in Berlim
Pyramida
Ibis Style / Novotel City / Flamenco
Zeitgistr / BW Amedia
Easy Chopin Vienna House
Gromada Centrum

Cat. Superior
Double Tree Hilton Chelsea
Mercure Porte Orleans / Mercure Porte Versailles
Leonardo / Dorint
Riu Plaza
Occidental Praha
Verdi Gran Hotel
Roomz Prater / Arcotel Wimberger
Astoria
Novotel Centrum

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

15 Abr / 24 Jun

08 Jul / 19 Ago

02 Set / 28 Out

11-Nov

30 Mar / 27 Abr

Tour 15 Dias:
Paris / Viena
Iti CE338
Tour 19 Dias:
Paris / Varsovia
Iti CE339
Tour 20 Dias:
Paris / Berlim
Iti CE340

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

1.735
1.920
2.115
2.115
2.380
2.575
2.180
2.460
2.655

1.575
1.715
1.835
1.945
2.110
2.230
1.995
2.185
2.305

1.735
1.920
2.115
2.115
2.380
2.575
2.180
2.460
2.655

1.555
1.670
1.715
1.930
2.120
2.165
1.990
2.195
2.240

1.850
2.045
2.275
2.275
2.560
2.770
2.345
2.650
2.855

Tour

Categoria

13 Abr / 22 Jun

06 Jul / 17 Ago

31 Ago / 26 Out

09-Nov

28 Mar / 25 Abr

Tour 17 Dias:
Londres / Viena
Iti CE341
Tour 21 Dias:
Londres / Varsovia
Iti CE342
Tour 22 Dias:
Londres / Berlim
Iti CE343

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

2.095
2.375
2.570
2.485
2.835
3.030
2.590
2.915
3.110

1.945
2.170
2.290
2.315
2.565
2.685
2.405
2.640
2.760

2.095
2.375
2.570
2.485
2.835
3.030
2.590
2.915
3.110

1.870
2.115
2.160
2.245
2.565
2.610
2.340
2.640
2.685

2.260
2.555
2.765
2.490
2.760
3.260
2.785
3.135
3.345

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

750
840
1050
955
1.070
1.280
975
1.095
1.305

655
695
740
840
925
970
910
955
1.000

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

860
1.045
1.255
1.045
1.275
1.485
1.080
1.300
1.510

715
900
945
900
1.130
1.175
935
1.160
1.205

Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 12.
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Berlim

A Europa Imperial

A partir de 1.870 €

18, 19, 22 ou 24 Dias

Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Praga / Budapeste / Viena / Liubliana /
Veneza / Pádua / Florença / Siena / Roma

Saídas 2019 / 2020

A FRANKFURT: QUINTAS-FEIRAS

2019

2020
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23
07, 14, 21

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

2019
04, 18
01, 15,29
14, 28
04, 11, 18, 25

A PARIS: SEGUNDAS-FEIRAS
2020
08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 25
09, 16, 23

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Dia livre para tomar contato com a cidade e passear pelo centro comercial. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel. Saída para fazer uma visita
da cidade passando por suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadia de Westminster terminando
em frente ao Palácio de Buckingham para assistir
a troca de guarda, caso seja celebrada neste dia.
Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Ter): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída em ônibus à Folkstone
onde embarcaremos em trem para cruzar o
Canal da Mancha pelo Eurotunel. Chegada à
Calais e continuação pela rodovia à Paris onde
chegaremos no meio da tarde. No final da tarde
saída para fazer um passeio por Paris iluminado,
tendo a oportunidade de opcionalmente realizar um belo passeio de barco pelo Sena à bordo
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
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Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

2020
11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 28
12, 19, 26

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

09, 23
06, 20
05, 19
02, 09, 16, 23, 30

A BERLIM: SEXTAS-FEIRAS

2019
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

13-19

Saídas 2019 / 2020

A LONDRES: SÁBADO
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

+

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

2019
06, 20
03, 17
02, 16, 30
06, 13, 20, 27

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

2020
12, 19, 26
03, 10, 17, 24,31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
13, 20, 27

nidas e monumentos como: a Ilha de Cité, Notre
Dame, o Arco do Triunfo, os Campos Elísios, os
Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de subir a mesma para admirar uma
bela panorâmica de toda Paris. (Subida na torre
Eiffel 2º piso incluída no Pacote Plus P+). Nossa
visita terminará no centro da cidade. Tarde livre.
Pela tarde sugerimos fazer uma visita opcional à
Versalhes, para podermos visitar seu belo palácio
e famosos jardins. Pela noite, opcionalmente poderemos assistir ao espetáculo do Moulin Rouge
ou Lido. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(563 km)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída até
Erfurt, maior cidade da Turíngia, se destaca
por várias características como, a Catedral e a
igreja de São Severo, (que se tornou emblema
da cidade), e o centro medieval perfeitamente
conservado. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos
nossa viagem à Berlim, chegada e resto do dia
livre para passear e apreciar o ambiente desta
cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Qui): Paris
Café da manhã no hotel. Destinaremos este
dia para passear livremente pela cidade, seus
passeios e bulevares, talvez iremos ao museu
do Louvre para poder conhecer sua grande
coleção de arte ou visitar opcionalmente o carismático bairro de Montmartre e a catedral de
Notre Dame. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um espetáculo em um cabaret
parisiense e degustar uma taça de champagne.
Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Berlim:
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Paris:
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última
hora da tarde, saída para realizar o tour de Paris
iluminado. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620Km)
“Passeio pelo Rio Reno”
Café da manhã buffet. Saída em direção a região de Champagne, seguiremos nossa viagem
à Alemanha para chegarmos as margens do rio
Reno pelo qual faremos um delicioso passeio de
barco em Boppard até St. Goar onde continuaremos nosso passeio rumo à Frankfurt. (Almoço no
barco incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre
em Frankfurt cujo centro poderemos passear
antes de regressar ao nosso hotel. Acomodação
em Frankfurt ou arredores.

Dia 5º (Qua): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Saída para efetuar um passeio pela cidade, suas principais ave-

Para os passageiros iniciando serviços em Frankfurt: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por entre outros monumentos pela porta de Brandemburgo, a igreja
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha
dos museus para visitar um dos mais importantes
museu da capital alemã, Apr iga o museu Pergamo
e o museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 10º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada e acomodação no hotel.
Dia 11º (Ter): Praga
Café da manhã buffet. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a
“cidade dourada”, onde conheceremos a ponte
de Carlos com suas belas estátuas e torres, a an-
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Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

10, 24
07, 21
06, 20
03, 10, 17, 24

tiga torre da Prefeitura com o famoso relógio astronômico. Sugerimos um almoço em um típico
restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao castelo de
Praga. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café da
manhã buffet para seguirmos conhecendo a
fundo está bela cidade. Possibilidade de realizar
uma excursão opcional à Karlovy Vary, famosa
cidade balneária situada a 125 km de Praga, que
conserva o seu ar vitoriano, com almoço incluído.
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 13º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies da Moravia até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de São Miguel, último vestígio da antiga
muralha. Tempo livre na cidade antes de continuarmos nossa rota até à Hungria para chegarmos a sua bela capital, Budapeste atravessando
a planície do Danúbio Chegada ao hotel. Nesta
noite poderemos assistir a um jantar com pratos
da cozinha húngara. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 14º (Sex): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita desta cidade dividida em duas pelo rio Danúbio, a esquerda está situada a zona do Buda,
onde encontraremos o castelo da Cidadela e o
Bastião dos Pescadores. A direita encontra-se a
zona de Pest, onde está o Parlamento, amplas
avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde
livre. Acomodação no hotel. Recomendamos
está noite assistir a um jantar com espetáculo
folclore húngaro e fazer um cruzeiro de barco
pelo rio Danúbio.

Dia 15º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da
Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada ao
hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar com espetáculo musical
austríaco entre não nos faltará as famosas valsas
vienenses. (Jantar e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 16º (Dom): Viena
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso passeio pela cidade com sua majestosa Ringstrasse, a
avenida que concentra a maior parte dos edifícios
históricos da cidade, o Danúbio e seus diversos
braços e um passeio pelo centro histórico. (Albertina, Hofburg, Praça da Maria Teresa, etc). Na
continuação, opcionalmente poderemos realizar
a visita dos Palácios Belvedere (exterior) e Schönbrunn (interior e exterior). (Visita aos palácios de
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 17º (Seg): Viena
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos este
dia para passear livremente pela cidade. Acomodação no hotel.
Dia 18º (Ter): Viena / Liubliana / Veneza
(625 km)
Café da manhã e saída até Graz para cruzar a fronteira com a Eslovênia e chegar a sua charmosa
capital, Liubliana ao meio-dia. Tempo livre para
caminhar pelas ruas do centro antigo, conhecer
o mercado central e a catedral de São Nicolás. A
tarde saída até Veneza. Pela noite poderemos participar opcionalmente de um passeio em gôndola
pelos canais venezianos. (Passeio de gôndola incluído no Pacote Plus P+). Chegada e acomodação
no hotel.
Dia 19º (Qua): Veneza / Pádua / Florença
(475 km)
Café da manhã buffet e saída até o centro de Veneza. Tempo livre. Seguimos nossa viagem à Pádua.
Parada e tempo livre para poder visitar a basílica de
Santo Antônio. Continuamos à Florença onde chegaremos pela tarde. Acomodação no hotel.
Dia 20º (Qui): Florença
Café da manhã no hotel. Pela manhã percorreremos o centro artístico da cidade com seu Duomo,
o Campanário de Giotto, o Batistério de São João,
a igreja de São Lorenzo, a praça da Signoria, a Lo-

ggia de Lanzi e a igreja de Santa Maria de Fiore,
terminando na Ponte Vecchio, antigo centro comercial da cidade. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Pela tarde sugerimos visitar o famoso museu
da Academia para poder admirar entre suas obras
o David de Michelangelo. Acomodação no hotel.
Dia 21º (Sex): Florença / Siena / Assis /
Roma (382 km)
Café da manhã buffet e saída para realizar um dos
dias mais completos da nossa viagem. Mais tarde
estaremos na praça do Campo de Siena e recordaremos as belas imagens da famosa “corrida
do palio” celebrada todos os anos. Continuamos
nossa viagem com destino à Assis, a cidade de
São Francisco. Tempo livre para almoçar e conhecer as basílicas superior e inferior. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Continuação à Roma.
A tarde faremos um passeio de Roma iluminada
para podermos admirar todo o esplendor da cidade e seus belos monumentos. Acomodação no
hotel. Dia
Dia 22º (Sáb): Roma
Café da manhã buffet. Saída para realizar opcionalmente a visita detalhada do Vaticano, incluindo os
seus museus, Capela Cistina e basílica do Vaticano.
(Visita ao museu do Vaticano incluída no Pacote
Plus P+). Ao término da visita ao Vaticano faremos
um passeio panorâmico da cidade eterna passando
pela praça de Veneza com o monumento à Victor
Emanuel II, os Fóruns Imperiais e Romanos, São
João de Latrán, o Templo de Vesta, o Coliseu, Arco
de Constantino, a Via Veneto e o Castelo de Santo
Angelo. Ao término da nossa visita sugerimos desfrutar de um bom almoço em um típico restaurante
italiano. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 23º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos neste
dia embarcar em uma excursão de dia completo
para visitar a bela cidade de Nápoles e a Ilha de
Capri. Acomodação no hotel.
Dia 24º (Seg): Roma
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

Hotéis Premium

2 Berlim

Londres
REINO
UNIDO

2

Praga 3

1

Frankfurt

3

REP. CHECA

ALEMANHA

Paris

Viena
AUSTRIA
FRANÇA

Venecia

3
2

Budapeste

HUNGRÍA

1

Florencia 2
ITALIA

3

SI

Roma

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus de turismo e guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas indicadas no itinerário com guias falando espanhol.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry).
• Cruzeiro de barco pelo rio Reno.
• Visita noturna de Paris e Roma.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Não inclui:
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
18 DIAS: BERLIM / ROMA: 510 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
19 DIAS: FRANKFURT / ROMA: 590 € INCLUI 9 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
22 OU 24 DIAS: PARIS OU LONDRES / ROMA: 730 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

• Almoço em Roma
• Almoço no cruzeiro pelo O Reno
EXTRAS
• Almoço em Erfurt
• Subida na torre Eiffel (2º andar)
• Almoço em Berlim
• Passeio de barco pelo Sena
• Almoço em Praga
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Almoço em Karlovy Vary
• Excursão à Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Espetáculo de valsas em Viena
• Jantar em Viena*
• Visita aos Palácios em Viena
• Almoço em Florença
• Passeio de gôndola em Veneza
• Almoço em Assis
• O Vaticano: seu museu e Capela Cistina
*Viena: de novembro à março o almoço será em restaurante típico e pela noite espetáculo de
valsas no Kursalon.

REFEIÇÕES

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Ibis Earls Court / Royal National

Double Tree Hilton Chelsea

Paris

Berlim

Ibis Porte Orleans
Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden
Niu Hide in Berlim

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Porte Orleans
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal
Maritim

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel

Viena

Zeitgistr / BW Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Frankfurt

Roma

NH Collection Roma Centro / Hotel Cicerone

Venecia

Russot / Alexandre

Delfino / Lugano Torreta

Paris

Tour Effiel Novotel

Florencia

Ih Firenze Business

Palazzo Ricasolli / Nill

Londres

Melia White House

Roma

Barcelo Aran Park

Barcelo Aran Mantegna

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

12-Abr

19 Abr / 28 Jun

05 Jul / 23 Ago

30 Ago / 25 Out

01 Nov / 06 Mar

20 Mar / 24 Abr

Tour 18 Dias:
Berlim / Roma
Iti CE344

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

2.270
2.495
2.880

2.145
2.565
2.880

2.045
2.325
2.535

2.145
2.565
2.880

1.890
2.155
2.335

2.420
2.760
3.100

Tour

Categoria

11-Abr

18 Abr / 27 Jun

04 Jul / 22 Ago

29 Ago / 31 Out

07 Nov / 05 Mar

19 Mar / 30 Abr

Tour 19 Dias:
Frankfurt / Roma
Iti CE345

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

2.330
2.550
2.945

2.170
2.630
2.945

2.055
2.395
2.605

2.170
2.630
2.945

1.870
2.210
2.390

2335
2.830
3.170

Tour

Categoria

08-Abr

15 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 28 Out

04 Nov / 02 Mar

16 Mar / 27 Abr

Tour 22 Dias:
Paris / Roma
Iti CE346

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

2.870
3.190
3.570

2.930
3.255
3.570

2.705
2.940
3.150

2.930
3.255
3.570

2.575
2.825
3.005

3.155
3.500
3.840

Tour

Categoria

06-Abr

13 Abr / 29 Jun

06 Jul / 24 Ago

31 Ago / 26 Out

02 Nov / 29 Feb

14 Mar / 25 Abr

Tour 24 Dias:
Londres / Roma
Iti CE347

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

3.270
3.650
4.050

3.350
3.735
4.050

3.150
3.420
3.630

3.350
3.735
4.050

2.985
3.290
3.470

3.605
4.020
4.355

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

620
895
1.210

380
700
910

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

650
965
1.280

385
775
985

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

1.080
1.345
1.660

940
1.115
1.325

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

1.235
1.550
1.865

1.090
1.320
1.530

•Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 43.
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Amsterdã

Europa Fabulosa

A partir de 1.950 €

19 a 25 Dias

Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt /
Erfurt / Berlim / Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Varsóvia

Saídas 2019 / 2020

15-21

Saídas 2019 / 2020

A LONDRES: TERÇAS-FEIRAS

A PARIS: QUINTAS-FEIRAS

2019

2020

Abril

09, 23

Agosto

13, 27

Maio

07, 21

Setembro 10, 24

Junho

04, 18

Outubro

Julho

02, 16, 30

Novembro 05

2019

Dia 2º (Qua): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Dia livre para tomar contato com a cidade e passear pelo centro comercial. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Qui): Londres
Café da manhã no hotel. Saída para fazer uma visita
da cidade passando por suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadia de Westminster terminando
em frente ao Palácio de Buckingham para assistir
a troca de guarda, caso seja celebrada neste dia.
Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Sex): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída em ônibus à Folkstone
onde embarcaremos em trem para cruzar o
Canal da Mancha pelo Eurotunel. Chegada à
Calais e continuação pela rodovia à Paris onde
chegaremos no meio da tarde. No final da tarde
saída para fazer um passeio por Paris iluminado,
tendo a oportunidade de opcionalmente realizar um belo passeio de barco pelo Sena à bordo
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando o tour em Paris:
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última
hora da tarde, saída para realizar o tour de Paris
iluminado. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Sáb): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Saída para fazer

2020

Março

24

Abril

11, 25

Agosto

Abril

07, 21

Maio

09, 23

Setembro 12, 26

Junho

06, 20

Outubro

Julho

04, 18

Novembro 07

08, 22

Dia 1º (Ter): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.

172

+

01, 15, 29

Gante, com sua magnífica catedral de San
Bavon, onde se expõe o famoso Cordeiro Místico e o centro antigo de ambiente medieval.
Tempo livre para passear pela cidade e continuação à Bruges, preciosa cidade com seus inumeráveis canais que cruzam e nos fazem lembrar
Veneza. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Visita da cidade: o Lago do Amor e o Beatério, a
Praça Maior e Atalaia. Possibilidade de fazer opcionalmente um passeio de barco pelos canais.
Acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos
este dia para passear livremente pela cidade,
seus passeios e bulevares, talvez entraremos ou
visitaremos opcionalmente o carismático bairro
de Montmartre e a catedral de Notre Dame. Pela
noite sugerimos assistir opcionalmente a um espetáculo em um cabaret parisiense e degustar
um copo de champagne. (Cabaret Paradis Latin
com bebidas incluídas no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / A
Haia / Amsterdã (280 km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia,
a cidade de Rubens, o segundo maior e mais
importante porto junto com o mercado de diamantes mais importantes da Europa Ocidental.
Passaremos pela Praça Maior com suas casas
cheias de histórias. Tempo livre e continuação
até A Haia, a capital administrativa da Holanda,
onde se levanta o Parlamento e o Palácio da
Paz. Chegada à Amsterdã ao meio-dia. Pela
tarde saída para efetuar a visita da cidade à
bordo de um barco que nos conduzirá por seus
canais, onde poderemos admirar suas fachadas e igrejas do século XVI e XVII, e o porto
antigo da cidade. Ao final da visita entraremos
em uma oficina de diamantes. Acomodação
no hotel.

Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges
(168 km)
Café da manhã buffet e saída até a cidade de

Dia 10º (Qui): Amsterdã
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para
desfrutar desta encantadora cidade. Sugerimos
fazer uma visita opcional as vizinhas cidades de
Volendam, típico povoado pesqueiro e Marken
situada em uma ilha unida ao continente por um
dique. Poderemos visitar também uma fábrica de
queijos holandeses. (Visita e almoço incluídos no
Pacote Plus P+).
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26

Abril

09, 23

10, 24

um passeio pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a Ilha de Cité, Notre
Dame, o Arco do Triunfo, os Campos Elísios, os
Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, onde teremos
a oportunidade de subir a mesma para admirar
uma bela panorâmica de toda Paris. (Subida na
Torre Eiffel 2º piso incluída no Pacote Plus P+).
Nossa visita terminará no centro da cidade. Tarde
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional à Versalhes para podermos admirar seu belo Palácio e
os famosos jardins. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Seg): Paris / Bruxelas (252 km)
Café da manhã e saída até Bruxelas. Chegada e
visita panorâmica da cidade com a esplêndida
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Congrès, o bairro de Heizel com a célebre Atonium,
a Praça Royale, Palácio Real e o centro antigo
com a magnífica Grand Platz possivelmente a
mais bela da Europa. Tempo livre. Pela noite poderemos opcionalmente desfrutar de um típico
jantar aos arredores da Grand Platz. (Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.

Março

Dia 11º (Sex): Amsterdã / Colônia / O
Reno / Frankfurt (510 km) “Cruzeiro
pelo Rio Reno”
Café da manhã buffet e saída até Colônia. Tempo
livre para poder visitar sua bela catedral e continuarmos pelas bordas do rio Reno à Boppard
onde embarcaremos para realizar um cruzeiro
pelo rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído
no Pacote Plus P+). Continuação à Frankfurt,
onde chegaremos ao centro da cidade. Tempo
livre para percorrer a pé o seu centro histórico e a
Praça de Romer antes de regressarmos ao hotel.
Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(563 km)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída até Erfurt,
maior cidade da Turíngia, se destaca por várias características como, a Catedral e a igreja de São Severo, (que se tornou emblema da cidade), e o centro
medieval perfeitamente conservado. Tempo livre
para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuaremos nossa viagem à Berlim, chegada e
resto do dia livre para passear e apreciar o ambiente
desta cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Dom): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por entre outros monumentos pela porta de Brandemburgo, a igreja
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha
dos museus para visitar um dos mais importantes
museu da capital alemã, Apr iga o museu Pergamo
e o museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 14º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até

Dresden. Tempo livre para conhecer o centro
histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada ao hotel. Acomodação.
Dia 15º (Ter): Praga
Café da manhã buffet. Saída para realizar a visita
panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade
dourada”, onde conheceremos a ponte de Carlos
com suas belas estátuas e torres, a antiga torre da
Prefeitura com o famoso relógio astronômico. Sugerimos um almoço em um típico restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Tarde livre onde sugerimos fazer uma visita
opcional detalhada ao castelo de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 16º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café da
manhã buffet para seguirmos conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional à Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125 km de Praga, que conserva
o seu ar vitorioso com almoço incluído. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 17º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies da Moravia até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de São Miguel, último vestígio da antiga
muralha. Tempo livre na cidade antes de continuarmos nossa rota até à Hungria para chegar
mos a sua bela capital, Budapeste atravessando
a planície do Danúbio Chegada ao hotel. Nesta
noite poderemos assistir a um jantar com pratos
da cozinha húngara. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 18º (Sex): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita
desta cidade dividida em duas pelo rio Danúbio,
a esquerda está situada a zona do Buda, onde encontraremos o castelo da Cidadela e o Bastião dos
Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest,
onde está o Parlamento, amplas avenidas e o centro comercial da cidade. Tarde livre. Acomodação
no hotel. Recomendamos está noite assistir a um
jantar com espetáculo folclórico húngaro e fazer um
cruzeiro de barco pelo rio Danúbio.
Dia 19º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da
Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada ao
hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar com espetáculo musical
austríaco entre não nos faltará as famosas valsas
vienenses. (Jantar e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 20º (Dom): Viena
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso passeio pela cidade com sua majestosa Ringstrasse, a
avenida que concentra a maior parte dos edifícios

históricos da cidade, o Danúbio e seus diversos
braços e um passeio pelo centro histórico. (Albertina, Hofburg, Praça da Maria Teresa, etc). Na
continuação, opcionalmente poderemos realizar
a visita dos Palácios Belvedere (exterior) e Schönbrunn (interior e exterior). (Visita aos palácios de
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 21º (Seg): Viena / Wadowice / Cracóvia (450 km)
Café da manhã buffet e saída até a Rep. checa,
onde atravessaremos as belas paisagens e povoados da Moravia e Silesia. Entrando na Polônia
pararemos em Wadowice, cidade natal do Papa
João Paulo II. Tempo livre para conhecer os lugares onde o Papa morou. Pela tarde chegada à
Cracóvia, onde poderemos visitar opcionalmente
as Minas de Sal de Wieliczaka, que formam um
museu subterrâneo com dezenas de estátuas,
figuras e capelas esculpidas por minérios de sal.
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Para os passageiros finalizando o tour em Viena:
Café da manhã buffet e tempo livre até o traslado
ao aeroporto para embarcar em voo de saída.
Dia 22º (Ter): Cracóvia
Café da manhã buffet no hotel. Para os polacos
a Cracóvia é um lugar muito especial, a capital
dos Reis. Visitaremos o centro medieval passando
junto as antigas muralhas, a praça do mercado em
cujos arredores se levantam edifícios de grande
valor histórico como a igreja de Santa Maria, a
torre da Prefeitura, a catedral de Vawel e os pátios do castelo. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 23º (Qua): Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia (380 km)
Café da manhã buffet. Saída até Czestochowa, situada junto as margens do rio Warta. Peregrinos
de todos os lugares do país chegam ao monastério
de Jasna Gorá para venerar a imagem da Virgem
Negra. Continuação à Varsóvia. Acomodação no
hotel.
Dia 24º (Qui): Varsóvia
Café da manhã buffet. Pela manhã realizaremos a
visita panorâmica da cidade. Visitaremos a catedral
de São João, a praça do mercado, a praça do castelo Real, desfrutaremos da avenida real com seus
belos palácios e residências aristocráticas e de lugares históricos da Varsóvia. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 25º (Sex): Varsóvia
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
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O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis. •
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante todo itinerário.
• Visitas panorâmicas guiadas de acordo com o itinerário com guias falando espanhol.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry).
• Visita noturna de Paris.
• Cruzeiro de barco pelo rio Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Não Inclui
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
19 OU 21 DIAS: LONDRES OU PARIS / VIENA: 565 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS
23 OU 25 DIAS: LONDRES OU PARIS / VARSÓVIA: 650 € INCLUI 12 REFEIÇÕES E 9 EXTRAS

• Almoço em Varsóvia
• Jantar típico em Bruxelas
EXTRAS
• Almoço em Bruges
• Subida na torre Eiffel (2º andar)
• Almoço em Volendam
• Passeio de barco pelo rio Sena
• Almoço no cruzeiro pelo O Reno
• Cabaret Paradis Latin
• Almoço em Erfurt
• Excursão à Marken e Volendam
• Almoço em Berlim
• Visita a Ilha dos Museus em Berlim
• Almoço em Praga
• Excursão à Karlovy Vary
• Almoço em Karlovy Vary
• Visita aos Palácios em Viena
• Jantar em Budapeste
• Visita Minas de Sal da Cracóvia
• Jantar e espetáculo em Viena*
• Valsas em Viena
• Almoço em Cracóvia
*Viena: de novembro à março o almoço será em restaurante típico e pela noite espetáculo de
valsas no Kursalon.

REFEIÇÕES

Hotéis previstos ou similares
Cidade
Londres
Paris
Bruxelas
Bruges
Amsterdã
Frankfurt
Berlim
Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsovia

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earl Court / Royal National
Ibis Porte de Orleans
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Green Hotel
Corendon / Ramada
Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden
Niu Hide in Berlim
Pyramida
Ibis Style / Novotel City / Flamenco
Zeitgistr / BW Amedia
Easy Chopin Vienna House
Gromada Centrum

Double Tree by Hilton
Mercure Paris Porte Orleans
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Velotel
Corendon / Ramada
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal
Maritim
Occidental Praha
Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum
Roomz Prater / Arcotel Wimberger
Astoria
Novotel Centrum

Hotéis Premium
Paris

Tour Effiel Novotel

Londres

Melia White House

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

11-Abr

25 Abr / 20 Jun

04 Jul / 15 Ago

29 Ago / 24 Out

07-Nov

26 Mar / 23 Abr

Tour 19 Dias:
Paris / Viena
Iti CE348
Tour 23 Dias:
Paris / Varsovia
Iti CE349

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

2.305
2.605
2.755
2.695
3.080
3.230

2.220
2.405
2.555
2.620
2.905
3.055

2.110
2.240
2.330
2.495
2.645
2.735

2.220
2.405
2.555
2.620
2.905
3.055

1.950
2.120
2.210
2.345
2.560
2.650

2.390
2.590
2.750
2.820
3.125
3.285

Tour

Categoria

09-Abr

23 Abr / 18 Jun

02 Jul / 13 Ago

27 Ago / 22 Out

05-Nov

24 Mar / 21 Abr

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

915
1.075
1.225
1.100
1.305
1.455

870
915
960
925
1.105
1.105

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

2.655
2.555
2.450
2.555
2.275
2.750
1.055
880
3.025
2.795
2.615
2.795
2.490
3.010
1.255
1.045
3.175
2.945
2.705
2.945
2.580
3.170
1.405
1.135
2.815
2.730
2.610
2.730
2.445
2.940
1.240
1.065
3.270
3.035
2.795
3.035
2.700
3.265
1.490
1315
3.420
3.185
2.885
3.185
2.790
3.425
1.640
1465
•Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 24.
Tour 21 Dias:
Londres / Viena
Iti CE350
Tour 25 Dias:
Londres / Varsovia
Iti CE351

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
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A Grande Europa

A partir de 2.545 €

22 a 29 Dias

Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Praga / Budapeste / Viena / Liubliana / Veneza / Pádua
/ Pisa / Florença / Siena / Roma / Costa Azul / Barcelona / Madri

Saídas 2019 / 2020

A PARIS: SEGUNDAS-FEIRAS

2019

2020
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23
07, 14, 21

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Dia livre para o primeiro contato com a
cidade e passear pelo centro comercial. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel. Saída para fazer uma visita da cidade passando por suas principais avenidas e monumentos, Piccadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Westminster
terminando em frente ao Palácio de Buckingham para assistir a troca de guarda, caso seja
celebrada neste dia. Tarde livre. Acomodação
no hotel.
Dia 4º (Ter): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída em ônibus à Folkstone
onde embarcaremos em trem para cruzar o
Canal da Mancha pelo Eurotunel. Chegada à
Calais e continuação pela rodovia à Paris onde
chegaremos no meio da tarde. No final da tarde
saída para fazer um passeio por Paris iluminado,
tendo a oportunidade de opcionalmente realizar um belo passeio de barco pelo Sena à bordo
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando serviços em Paris:
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última
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17-24

Saídas 2019 / 2020

A LONDRES: SÁBADOS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

+

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

2019
04, 18
01, 15, 29
14, 28
04, 11, 18, 25

hora da tarde, saída para realizar o tour de Paris
iluminado. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Qua): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Saída para efetuar um passeio pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a Ilha de Cité, Notre
Dame, o Arco do Triunfo, os Campos Elísios, os
Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de subir a mesma para admirar uma
bela panorâmica de toda Paris. (Subida na torre
Eiffel 2º piso incluída no Pacote Plus P+). Nossa
visita terminará no centro da cidade. Tarde livre.
Pela tarde sugerimos fazer uma visita opcional à
Versalhes, para podermos visitar seu belo palácio
e famosos jardins. Pela noite, opcionalmente poderemos assistir ao espetáculo do Moulin Rouge
ou Lido. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qui): Paris
Café da manhã no hotel. Destinaremos este
dia para passear livremente pela cidade, seus
passeios e bulevares, talvez iremos ao museu
do Louvre para poder conhecer sua grande
coleção de arte ou visitar opcionalmente o carismático bairro de Montmartre e a catedral de
Notre Dame. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um espetáculo em um cabaret
parisiense e degustar uma taça de champagne.
Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620 km)
“Passeio Pelo Rio Reno”
Café da manhã buffet. Saída em direção a região
de Champagne, seguiremos nossa viagem à Alemanha para chegarmos as margens do rio Reno

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

2020
08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 25
09, 16, 23

pelo qual faremos um delicioso passeio de barco
em Boppard até St. Goar onde continuaremos
nosso passeio rumo à Frankfurt. (Almoço no barco
incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre em Frankfurt cujo centro poderemos passear antes de regressar ao nosso hotel. Acomodação em Frankfurt
ou arredores.
Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(563 km)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída até
Erfurt, maior cidade da Turíngia, se destaca
por várias características como, a Catedral e a
igreja de São Severo, (que se tornou emblema
da cidade), e o centro medieval perfeitamente
conservado. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos
nossa viagem à Berlim, chegada e resto do dia
livre para passear e apreciar o ambiente desta
cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Dom): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por entre outros monumentos pela porta de Brandemburgo, a igreja
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha
dos museus para visitar um dos mais importantes museu da capital alemã, Apr iga o museu
Pergamo e o museu Egípcio. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 10º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)

Circuitos combinados pela Europa Ocidental e Europa do Leste

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

06, 20
03, 17
02, 16, 30
06, 13, 20, 27

Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada ao hotel. Acomodação.
Dia 11º (Ter): Praga
Café da manhã buffet. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a
“cidade dourada”, onde conheceremos a ponte
de Carlos com suas belas estátuas e torres, a antiga torre da Prefeitura com o famoso relógio astronômico. Sugerimos um almoço em um típico
restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao castelo de
Praga. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café da
manhã buffet para seguirmos conhecendo a
fundo está bela cidade. Possibilidade de realizar
uma excursão opcional à Karlovy Vary, famosa
cidade balneária situada a 125Km de Praga, que
conserva o seu ar vitorioso com almoço incluído.
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 13º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das
planícies da Moravia até Bratislava, capital e
maior cidade da Eslováquia, com suas belas
ruas e a Porta de São Miguel, último vestígio da
antiga muralha. Tempo livre na cidade antes de
continuarmos nossa viagem até à Hungria para
chegarmos a sua bela capital, Budapeste atravessando a planície do Danúbio Chegada ao
hotel. Nesta noite poderemos assistir a um jantar

Paris

com pratos da cozinha húngara. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 14º (Sex): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita
desta cidade dividida em duas pelo rio Danúbio,
a esquerda está situada a zona do Buda, onde
encontraremos o castelo da Cidadela e o Bastião
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de
Pest, onde está o Parlamento, amplas avenidas e o
centro comercial da cidade. Tarde livre. Recomendamos assistir a um espetáculo folclórico húngaro
com jantar e fazer um cruzeiro de barco pelo rio
Danúbio. Acomodação no hotel.
Dia 15º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital da
Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada ao
hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar com espetáculo musical
austríaco entre não nos faltará as famosas valsas
vienenses. (Jantar e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 16º (Dom): Viena
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com sua majestosa Ringstrasse, a avenida
que concentra a maior parte dos edifícios históricos
da cidade, o Danúbio e seus diversos braços e um
passeio pelo centro histórico. (Albertina, Hofburg,
Praça da Maria Teresa, etc). Na continuação, opcionalmente poderemos realizar a visita dos Palácios
Belvedere (exterior) e Schönbrunn (interior e exterior).
(Visita aos palácios de Viena incluídos no Pacote Plus
P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 17º (Seg): Viena
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos o dia
para passear livremente pela cidade. Acomodação
no hotel.
Dia 18º (Ter): Viena / Liubliana / Veneza
(625 km)
Café da manhã e saída até Graz para cruzar a fronteira com Eslovênia e chegar a sua charmosa capital Liubliana ao meio-dia. Tempo livre para passear
pelo seu centro antigo, conhecer o mercado central
e a catedral de São Nicolás. A tarde saída até Veneza. Chegada ao hotel e acomodação no hotel.
Dia 19º (Qua): Veneza / Pádua / Florença
(475 km)
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita
da cidade a pé finalizando na praça de São Marcos,
incluindo a visita de uma famosa oficina de cristal

veneziano. Tempo livre para almoçar na cidade.
Podemos aproveitar para fazer um passeio de
gôndola pelos canais. (Passeio de gôndola incluído
no Pacote Plus P+). Saída à Pádua, onde teremos
tempo livre para poder visitar a basílica de Santo
Antônio. Continuação à Florença, a cidade mais
bela da Europa, por sua riqueza arquitetônica e
artística. Acomodação no hotel.
Dia 20º (Qui): Florença
Café da manhã no hotel. Pela manhã percorreremos o centro artístico da cidade com seu Duomo,
o Campanário de Giotto, o Batistério de São João,
a igreja de São Lorenzo, a praça da Signoria, a Loggia de Lanzi e a igreja de Santa Maria de Fiore,
terminando na Ponte Vecchio, antigo centro comercial da cidade. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Pela tarde sugerimos visitar o famoso museu
da Academia para poder admirar entre suas obras
o David de Michelangelo. Acomodação no hotel.
Dia 21º (Sex): Florença / Siena / Assis /
Roma (382 km)
Café da manhã buffet e saída para realizar um dos
dias mais completos da nossa viagem. Mais tarde
estaremos na praça do Campo de Siena e recordaremos as belas imagens da famosa “corrida do
palio” celebrada todos os anos. Continuamos
nossa viagem com destino à Assis, a cidade de São
Francisco. Tempo livre para almoçar e conhecer as
basílicas superior e inferior. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Continuação até Roma. A última
hora faremos um passeio por Roma iluminada para
poder admirar todo seu esplendor e seus belos monumentos. Acomodação no hotel.

visitar a cidade de Nápoles e a bela Ilha de Capri.
Acomodação no hotel.
Dia 24º (Seg): Roma / Pisa / Cannes ou
Nice (653 km)
Café da manhã buffet e saída até Pisa. Tempo livre
para visitar o conjunto histórico com sua famosa
torre inclinada. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Continuação até o Norte seguindo a costa pela
Riviera das Flores chegando à Nice ou Cannes ao
final da tarde. Acomodação no hotel.
Para os passageiros terminando seu tour em Roma:
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços.
Dia 25º (Ter): Cannes ou Nice / Barcelona
(682 km)
Café da manhã. Pela manhã saída à Arles, Nimes,
Montpellier e Barcelona onde chegaremos à tarde.
Acomodação no hotel.
Dia 26º (Qua): Barcelona
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã visita
da cidade, passando por suas principais avenidas
como a Praça da Catalunha, o Passeio de Gracia, a
Diagonal, a Sagrada Família de Gaudi, o bairro gótico com a catedral, as Ramblas e finalmente o parque de Montjuic onde desfrutaremos de uma bela
vista panorâmica da cidade e seu porto. Tempo
livre para almoço no Porto Olímpico. (Almoço no
Porto Olímpico incluído no Pacote Plus P+). Tarde
livre. Acomodação no hotel.

Dia 27º (Qui): Barcelona / Zaragoza /
Madri (635 km)
Café da manhã e saída até Zaragoza, onde efetuaremos uma parada. Continuação à Madri. Chegada e acomodação no hotel. A tarde faremos um
passeio por Madri iluminada ( durante as datas de
primavera e verão, devido ao entardecer tardio, as
visitas poderão ser feitas com a luz do dia) e pelos
arredores da Praça Maior. Regresso ao hotel. Opcionalmente poderemos, em um dos seus múltiplos
restaurantes degustar as saborosas tapas. (Jantar
de tapas incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 28º (Sex): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade passando pela Castelhana, Grande Via, Cibeles e Netuno, a Porta de Alcalá, as Cortes, a Porta do Sol e a
Praça Oriente. Tempo livre para almoçar. Pela tarde
poderemos fazer uma excursão opcional a bela e
histórica cidade de Toledo, admiraremos sua catedral, passear por suas ruas que nos transportam
a Idade Média, e admirar as belas pinturas do El
Greco. Acomodação no hotel. (Almoço e visita à
Toledo incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 29º (Sáb): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

Dia 22º (Sáb): Roma
Café da manhã buffet. Saída para realizar opcionalmente a visita detalhada do Vaticano, incluindo
os seus museus, Capela Sistina e baPraga sílica do
Vaticano. (Visita ao museu do Vaticano incluída no
Pacote Plus P+). Ao término da visita ao Vaticano
faremos um passeio panorâmico da cidade eterna
passando pela praça de Veneza com o monumento
à Victor Emmanuel II, os Fóruns Imperiais e Romanos, São João de Latrán, o Templo de Vesta, o Coliseu, Arco de Constantino, a Via Veneto e o Castelo
de Santo Angelo. Ao término da nossa visita sugerimos desfrutar de um bom almoço em um típico
restaurante italiano. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 23º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos
neste dia fazer uma excursão de dia completo para
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Barcelona

SI

O Tour Inclui

Berlim 2

Londres

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis selecionados.
• Transporte em ônibus de turismo e guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas indicadas no itinerário com guia falando espanhol.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry).
• Cruzeiro de barco pelo rio Reno.
• Visitas noturnas de Paris, Roma e Madri.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Não inclui:
• Taxas de estadia.

REINO

2

UNIDO

Praga 3

1

Frankfurt

3

REP. CHECA

ALEMANHA

Paris

Viena 3

2 Budapeste

AUSTRIA

FRANÇA

Venecia
Florencia 1

HUNGRÍA

2

Niza
1

3

ESPAÑA

Pacote Plus

Madrid

2

Roma
ITALIA

Barcelona

2

22 OU 24 DIAS: LONDRES OU PARIS / ROMA: 715 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS
27 OU 29 DIAS: LONDRES OU PARIS / MADRI: 810 € INCLUI 14 REFEIÇÕES E 9 EXTRAS

• Jantar de tapas em Madri
• Almoço típico em Madri ou Toledo
• Almoço no cruzeiro pelo O Reno
• Almoço em Erfurt
EXTRAS
• Almoço em Berlim
• Subida na torre Eiffel (2º andar)
• Almoço em Praga
• Passeio de barco pelo Sena
• Almoço em Karlovy Vary
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Jantar em Budapeste
• Excursão à Karlovy Vary
• Jantar em Viena*
• Visita aos Palácios de Viena
• Almoço em Florença
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Almoço em Assis
• Passeio de gôndola em Veneza
• Almoço em Roma
• O Vaticano: seu museu e Capela Cistina
• Almoço em Pisa
• Visita à Toledo
• Almoço no Porto Olímpico
Viena: de novembro à março o almoço será em restaurante típico e pela noite espetáculo de valsas
no Kursalon.

REFEIÇÕES

Hotéis Premium

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto / Chamartin

Maiorazgo / Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Paris

Ibis Porte Orleans

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Porte Orleans

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal

Berlim

Niu Hide in Berlim

Maritim

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum

Viena

Zeitgistr / BW Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Venecia

Russot / Alexandre

Delfino / Lugano Torreta

Florencia

Ih Firenze Business

Palazzo Ricasolli / Nill

Madrid

Melia Princesa / Dear Hotel

Roma

Barcelo Aran Park

Barcelo Aran Mantegna

Roma

NH Collection Roma Centro / Hotel Cicerone

Costa Azul

Holiday Inn Cannes / Amarante

Holiday Inn Cannes / Amarante

Paris

Tour Effiel Novotel

Barcelona

Rafael Badalona / Rialto

Rafael Badalona / Rialto

Londres

Melia White House

Madrid

Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto / Chamartin

Maiorazgo / Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

08-Abr

15 Abr / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 28 Out

04 Nov / 02 Mar

16 Mar / 27 Abr

Tour 22 Dias:
Paris / Roma
Iti CE352
Tour 27 Dias:
Paris / Madrid
Iti CE353

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

3.010
3.080
3.555
3.685
4.150
4.310

2.880
3.240
3.555
3.520
3.995
4.310

2.660
2.925
3.255
3.295
3.690
4.020

2.880
3.240
3.555
3.520
3.995
4.310

2.545
2.855
3.035
3.135
3.580
3.760

3.100
3.485
3.825
3.785
4.300
4.635

Tour

Categoria

06-Abr

13 Abr / 29 Jun

06 Jul / 17 Ago

24 Ago / 26 Out

02 Nov / 29 Feb

14 Mar / 25 Abr

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

1.180
1.430
1.745
1.480
1.860
2.175

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

3.365
3.255
3.060
3.255
2.915
3.500
1.330
3.805
3.675
3.360
3.675
3.280
3.955
1.635
3.990
3.990
3.690
3.990
3.460
4.295
1.950
3.980
3.875
3.630
3.875
3.515
4.170
1.640
4.510
4.380
4.080
4.380
3.945
4.735
2.050
4.660
4.660
4.385
4.660
4.045
5.015
2.210
Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas Cidadees. Precio aproximado y pago directo por cliente 47 €.
Tour 24 Dias:
Londres / Roma
Iti CE354
Tour 29 Dias:
Londres / Madrid
Iti CE355
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Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
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1.007
1.195
1.405
1.290
1.595
1.805
1.165
1.400
1.610
1.495
1.765
1.835

Dresde

Grande Gira de toda Europa

A partir de 2.850 €

26 a 33 Dias

Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Bruges / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Praga
/ Budapeste / Viena / Liubliana / Veneza / Pádua / Pisa / Florença / Siena / Roma / Costa Azul / Barcelona
/ Madri

Saídas 2019 / 2020

A PARIS: QUINTAS-FEIRAS

2019

2019

2020
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

23-31

Saídas 2019 / 2020

A LONDRES: TERÇAS-FEIRAS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

+

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 19
03, 10, 17, 31

Dia 1º (Ter): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Qua): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Dia livre para o primeiro contato com a
cidade e passear pelo centro comercial. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Qui): Londres
Café da manhã no hotel. Saída para fazer uma visita da cidade passando por suas principais avenidas e monumentos, Piccadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Westminster
terminando em frente ao Palácio de Buckingham para assistir a troca de guarda, caso seja
celebrada neste dia. Tarde livre. Acomodação
no hotel.
Dia 4º (Sex): Londres / Paris Pelo Eurotunel
Café da manhã e saída em ônibus à Folkstone
onde embarcaremos em trem para cruzar o
Canal da Mancha pelo Eurotunel. Chegada à
Calais e continuação pela rodovia à Paris onde
chegaremos no meio da tarde. No final da tarde
saída para fazer um passeio por Paris iluminado,
tendo a oportunidade de opcionalmente realizar um belo passeio de barco pelo Sena a bordo
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando o tour em Paris:
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

14, 28
11, 25
10, 24, 31
07, 14, 21

hora da tarde, saída para realizar o tour de Paris
iluminado. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Sáb): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Saída para fazer
um passeio pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a Ilha de Cité, Notre
Dame, o Arco do Triunfo, os Campos Elísios, os
Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, onde teremos
a oportunidade de subir a mesma para admirar
uma bela vista panorâmica de toda Paris. (Subida
na Torre Eiffel 2º piso incluída no Pacote Plus
P+). Nossa visita terminará no centro da cidade.
Tarde livre. Sugerimos fazer uma visita opcional à
Versalhes para podermos admirar seu belo Palácio e os famosos jardins. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Dom): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos
este dia para passear livremente pela cidade,
seus passeios e bulevares, opcionalmente visitaremos o carismático bairro de Montmartre e a
catedral de Notre Dame. Pela noite sugerimos
assistir opcionalmente a um espetáculo em
um cabaret parisiense e degustar uma taça de
champanhe. (Cabaret Paradis Latin com bebidas incluídas no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 7º (Seg): Paris / Bruxelas (252 km)
Café da manhã e saída até Bruxelas. Chegada e
visita panorâmica da cidade com a esplêndida
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Congrès, o bairro de Heizel com a célebre Atonium,
a Praça Royale, Palácio Real e o centro antigo
com a magnífica Grand Platz possivelmente a

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

2020
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21
05, 12, 19

mais bela da Europa. Tempo livre. Pela noite poderemos opcionalmente desfrutar de um típico
jantar aos arredores da Grand Platz. (Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges
(168 km)
Café da manhã buffet e saída até a cidade de
Gante, com sua magnífica catedral de San
Bavon, onde se expõe o famoso Cordeiro Místico e o centro antigo de ambiente medieval.
Tempo livre para passear pela cidade e continuação à Bruges, preciosa cidade com seus inumeráveis canais que cruzam e nos fazem lembrar
Veneza. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Visita da cidade: o Lago do Amor e o Beatério, a
Praça Maior e Atalaia. Possibilidade de fazer opcionalmente um passeio de barco pelos canais.
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / A
Haia / Amsterdã (280 km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia,
a cidade de Rubens, o segundo maior e mais
importante porto junto com o mercado de diamantes mais importantes da Europa Ocidental.
Passaremos pela Praça Maior com suas casas
cheias de histórias. Tempo livre e continuação
até A Haia, a capital administrativa da Holanda,
onde se levanta o Parlamento e o Palácio da Paz.
Chegada à Amsterdã ao meio-dia. Pela tarde
saída para efetuar a visita da cidade à bordo de
um barco que nos conduzirá por seus canais,
onde poderemos admirar suas fachadas e igrejas
do século XVI e XVII, e o porto antigo da cidade.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

02, 16, 30
13, 27
12, 26
02, 09, 16, 23

Ao final da visita entraremos em uma oficina de
diamantes. Acomodação no hotel.
Dia 10º (Qui): Amsterdã
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para
desfrutar desta encantadora cidade. Sugerimos
fazer uma visita opcional as vizinhas cidades de
Volendam, típico povoado pesqueiro e Marken
situada em uma ilha unida ao continente por um
dique. Poderemos visitar também uma fábrica de
queijos holandeses. (Visita e almoço incluídos no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Sex): Amsterdã / Colônia / O
Reno / Frankfurt (510 km) “Cruzeiro Pelo
Rio Reno”
Café da manhã buffet e saída até Colônia. Tempo
livre para poder visitar sua bela catedral e continuarmos pelas bordas do rio Reno à Boppard
onde embarcaremos para realizar um cruzeiro
pelo rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído
no Pacote Plus P+). Continuação à Frankfurt,
onde chegaremos ao centro da cidade. Tempo
livre para percorrer a pé o seu centro histórico e a
Praça de Romer antes de regressarmos ao hotel.
Acomodação no hotel.
Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(563 km)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída até
Erfurt, maior cidade da Turíngia, se destaca
por várias características como, a Catedral e a
igreja de São Severo, (que se tornou emblema
da cidade), e o centro medieval perfeitamente
conservado. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos
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nossa viagem à Berlim, chegada e resto do dia
livre para passear e apreciar o ambiente desta
cidade cosmopolita. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Dom): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por entre outros monumentos pela porta de Brandemburgo, a igreja
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha
dos museus para visitar um dos mais importantes museu da capital alemã, Apr iga o museu
Pergamo e o museu Egípcio. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 14º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada e acomodação no hotel.
Dia 15º (Ter): Praga
Café da manhã buffet. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a
“cidade dourada”, onde conheceremos a ponte
de Carlos com suas belas estátuas e torres, a antiga torre da Prefeitura com o famoso relógio astronômico. Sugerimos um almoço em um típico
restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao castelo de
Praga. Acomodação no hotel.
Dia 16º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café da
manhã buffet para seguirmos conhecendo a
fundo está bela cidade. Possibilidade de realizar
uma excursão opcional à Karlovy Vary, famosa
cidade balneária situada a 125 km de Praga, que
conserva o seu ar vitorioso com almoço incluído.
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 17º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies da Moravia até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de São Miguel, último vestígio da antiga
muralha. Tempo livre na cidade antes de continuarmos nossa rota até à Hungria para chegarmos a sua bela capital, Budapeste atravessando
a planície do Danúbio Chegada ao hotel. Nesta
noite poderemos assistir a um jantar com pratos
da cozinha húngara. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 18º (Sex): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita
desta cidade dividida em duas pelo rio Danúbio,
a esquerda está situada a zona do Buda, onde
encontraremos o castelo da Cidadela e o Bastião
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dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de
Pest, onde está o Parlamento, amplas avenidas
e o centro comercial da cidade. Tarde livre. Recomendamos assistir a um espetáculo folclórico
húngaro com jantar e fazer um cruzeiro de barco
pelo rio Danúbio. Acomodação no hotel.
Dia 19º (Sáb): Budapeste / Viena (236
km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir
opcionalmente a um jantar com espetáculo musical austríaco entre não nos faltará as famosas
valsas vienenses. (Jantar e espetáculos incluídos
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 20º (Dom): Viena
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso
passeio pela cidade com sua majestosa Ringstrasse, a avenida que concentra a maior parte
dos edifícios históricos da cidade, o Danúbio e
seus diversos braços e um passeio pelo centro
histórico. (Albertina, Hofburg, Praça da Maria
Teresa, etc). Na continuação, opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios Belvedere (exterior) e Schönbrunn (interior e exterior).
(Visita aos palácios de Viena incluídos no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 21º (Seg): Viena
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos o
dia para passear livremente pela cidade. Acomodação no hotel.
Dia 22º (Ter): Viena / Liubliana / Veneza
(625 km)
Café da manhã e saída até Graz para cruzar a
fronteira com Eslovênia e chegar a sua charmosa
capital Liubliana ao meio-dia. Tempo livre para
passear pelo seu centro antigo, conhecer o mercado central e a catedral de São Nicolás. A tarde
saída até Veneza. Chegada ao hotel e acomodação no hotel.

Duomo, o Campanário de Giotto, o Batistério de
São João, a igreja de São Lorenzo, a praça da
Signoria, a Loggia de Lanzi e a igreja de Santa
Maria de Fiore, terminando na Ponte Vecchio,
antigo centro comercial da cidade. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos
visitar o famoso museu da Academia para poder
admirar entre suas obras o David de Michelangelo. Acomodação no hotel.
Dia 25º (Sex): Florença / Siena / Assis /
Roma (382 km)
Café da manhã buffet e saída para realizar um
dos dias mais completos da nossa viagem. Mais
tarde estaremos na praça do Campo de Siena
e recordaremos as belas imagens da famosa
“corrida do palio” celebrada todos os anos.
Continuamos nossa viagem com destino à Assis,
a cidade de São Francisco. Tempo livre para almoçar e conhecer as basílicas superior e inferior.
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Continuação à Roma. A tarde faremos um passeio de
Roma iluminada para podermos admirar todo o
esplendor da cidade e seus belos monumentos.
Acomodação no hotel.
Dia 26º (Sáb): Roma
Café da manhã buffet. Saída para realizar opcionalmente a visita detalhada do Vaticano, incluindo
os seus museus, Capela Cistina e basílica do Vaticano. (Visita ao museu do Vaticano incluída no
Pacote Plus P+). Ao término da visita ao Vaticano
faremos um passeio panorâmico da cidade eterna
passando pela praça de Veneza com o monumento à Victor Emmanuel II, os Fóruns Imperiais e
Romanos, São João de Latrán, o Templo de Vesta,
o Coliseu, Arco de Constantino, a Via Veneto e o
Castelo de Santo Angelo. Ao término da nossa
visita sugerimos desfrutar de um bom almoço em
um típico restaurante italiano. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 27º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos
neste dia fazer uma excursão de dia completo

Dia 23º (Qua): Veneza / Pádua / Florença
(475 km)
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita da cidade a pé finalizando na praça de São
Marcos, incluindo a visita de uma famosa oficina
de cristal veneziano. Tempo livre para almoçar na
cidade. Podemos aproveitar para fazer um Florencia passeio de gôndola pelos canais. (Passeio
de gôndola incluído no Pacote Plus P+). Saída
à Pádua, onde teremos tempo livre para poder
visitar a basílica de Santo Antônio. Continuação à
Florença, a cidade mais bela da Europa, por sua
riqueza arquitetônica e artística. Acomodação
no hotel.
Dia 24º (Qui): Florença
Café da manhã no hotel. Pela manhã percorreremos o centro artístico da cidade com seu
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para visitar a cidade de Nápoles e a bela Ilha de
Capri. Acomodação no hotel.
Dia 28º (Seg): Roma / Pisa / Cannes ou
Nice (653 km)
Café da manhã buffet e saída até Pisa. Tempo
livre para visitar o conjunto histórico com sua famosa torre inclinada. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Continuação até o Norte seguindo a
costa pela Riviera das Flores chegando à Nice ou
Cannes ao final da tarde. Acomodação no hotel.
Para os passageiros terminando seu tour em
Roma: Café da manhã. Em horário apropriado,
traslado privativo ao aeroporto para embarque
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.
Dia 29º (Ter): Cannes ou Nice / Barcelona (682 km)
Café da manhã. Pela manhã saída à Arles, Nimes,
Montpellier e Barcelona onde chegaremos à
tarde. Acomodação no hotel. A noite poderemos
visitar o Pueblo Espanhol onde uma reprodução
dos monumentos e edifícios mais belos e representativos das cidades espanhola e onde poderemos degustar um típico jantar. (Entrada e jantar
no Pueblo Espanhol incluídas no Pacote Plus P+).
Dia 30º (Qua): Barcelona
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã visita
da cidade, passando por suas principais avenidas
como a Praça da Catalunha, o Passeio de Gracia,
a Diagonal, a Sagrada Família de Gaudi, o bairro
gótico com a catedral, as Ramblas e finalmente o
parque de Montjuic onde desfrutaremos de uma
bela vista panorâmica da cidade e seu porto.
Tempo livre para o almoço no Porto Olímpico.
(Almoço no Porto Olímpico incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 31º (Qui): Barcelona / Zaragoza /
Madri (635 km)
Café da manhã e saída até Zaragoza, onde efetuaremos uma parada. Continuação à Madri.
Chegada e acomodação no hotel. A tarde fare-

Florencia

mos um passeio por Madri iluminada ( durante
as datas de primavera e verão, devido ao entardecer tardio, as visitas poderão ser feitas com
a luz do dia) e pelos arredores da Praça Maior.
Regresso ao hotel. Opcionalmente poderemos,
em um dos seus múltiplos restaurantes degustar
as saborosas tapas. (Jantar de tapas incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

REINO
UNIDO

tarde poderemos fazer uma excursão opcional a
bela e histórica cidade de Toledo, admiraremos
sua catedral, passear por suas ruas que nos transportam a Idade Média, e admirar as belas pinturas
do El Greco. Acomodação no hotel. (Almoço e
visita à Toledo incluídos no Pacote Plus P+).

Cat. Confort

Cat. Superior
Double Tree Hilton Chelsea

Paris

Ibis Porte Orleans

Mercure Porte Versalles / Mercure Paris Porte Orleans

Bruxelas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station

Bruges

Green Hotel

Velotel

Amsterdã

Corendon / Ramada

Corendon / Ramada

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal

Berlim

Niu Hide in Berlim

Maritim

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style / Novotel City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum

Viena

Zeitgistr / BW Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Venecia

Russot / Alexandre

Delfino / Lugano Torreta

Florencia

Ih Firenze Business

Palazzo Ricasolli / Nill

Roma

Barcelo Aran Park

Barcelo Aran Mantegna

Costa Azul

Holiday Inn Cannes / Amarante

Holiday Inn Cannes / Amarante

Barcelona

Rafael Badalona / Rialto

Rafael Badalona / Rialto

Madrid

Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto / Chamartin

Maiorazgo / Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Melia Princesa / Dear Hotel

Roma

NH Collection Roma Centro / Hotel Cicerone

Paris

Tour Effiel Novotel

Londres

Melia White House

REP. CHECA

Viena 2
AUSTRIA

FRANÇA

Florencia
Niza

2 Budapeste
HUNGRÍA

Venecia
1

2

1

Madrid
2

3
2

ITALIA

Barcelona

SI

Roma

O Tour Inclui

• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante o itinerário de Paris à Roma e Madri.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guias locais falando espanhol.
• Visita noturna de Paris, Roma e Madri.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry).
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Não inclui:
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
26 OU 28 DIAS: PARIS O LONDRES / ROMA: 825 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 10 EXTRAS
31 OU 33 DIAS: PARIS O LONDRES / MADRID: 950 € INCLUI 17 REFEIÇÕES E 11 EXTRAS

• Almoço no Porto Olímpico
• Jantar de tapas em Madri
• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço típico em Toledo
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
EXTRAS
• Almoço no cruzeiro pelo O Reno
• Subida na torre Eiffel (2º Pandar)
• Almoço em Erfurt
• Passeio de barco pelo Sena
• Almoço em Berlim
• Cabaret Paradis Latin
• Almoço em Praga
• Excursão à Marken e Volendam
• Almoço em Karlovy Vary
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Jantar em Budapeste
• Excursão à Karlovy Vary
• Jantar em Viena*
• Visita aos Palácios de Viena
• Almoço em Florença
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Almoço em Assis
• Passeio de gôndola em Veneza
• Almoço em Roma
• O Vaticano: seu museu e Capela Cistina
• Almoço em Pisa
• Entrada no Pueblo Espanhol
• Jantar no Pueblo Espanhol de Barcelona
• Visita à Toledo
*Viena: de novembro à março o almoço será em restaurante típico e pela noite espetáculo de
valsas no Kursalon.

REFEIÇÕES

Hotéis Premium
Madrid

Praga 3

1

Frankfurt
ALEMANHA

Paris

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10h.
Hotéis previstos ou similares

Ibis Earls Court / Royal National

1

Bruxelas
3

ESPAÑA

Londres

Berlim 2

1

BELGICA

Dia 33º (Sáb): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Dia 32º (Sex): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade passando pela Castelhana, Grande Via, Cibeles e Netuno, a Porta de Alcalá, as Cortes, a Porta do Sol
e a Praça Oriente. Tempo livre para almoçar. Pela

Cidade

Amsterdã
2
Londres
2
Bruges P.BAJOS

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

04 Abr / 11 Abr

18 Abr / 27 Jun

04 Jul / 22 Ago

29 Ago / 31 Out

07 Nov / 12 Mar

26 Mar / 23 Abr

Tour 26 Dias:
Paris / Roma
Iti CE356
Tour 31 Dias:
Paris / Madrid
Iti CE357

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

3.320
3.755
4.025
3.895
4.390
4.775

3.225
3.560
4.025
3.785
4.195
4.775

3.060
3.345
3.645
3.620
3.970
4.390

3.225
3.560
4.025
3.785
4.195
4.775

2.850
3.105
3.375
3.330
3.655
4.035

3.340
3.920
4.330
4.070
4.515
5.135

Tour

Categoria

02 Abr / 09 Abr

16 Abr / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 29 Out

05 Nov / 10 Mar

24 Mar / 21 Abr

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

1.270
1.535
1.685
1.575
1.840
2.130

1.110
1.255
1.555
1.350
1.505
1.935

Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind.
01 Apr / 31 Out - Apr 2020 01 Nov / 31 Mar

3.640
3.535
3.375
3.535
3.145
3.805
1.410
1.245
4.140
3.915
3.710
3.915
3.450
4.210
1.720
1.440
4.495
4.495
4.010
4.495
3.830
4.835
2.010
1.870
4.215
4.095
3.935
4.095
3.630
4.405
1.715
1.485
4.780
4.535
4.335
4.535
3.995
4.880
2.020
1.685
5.120
5.120
4.755
5.120
4.370
5.510
2.310
2.115
•Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 46.
Tour 28 Dias:
Londres / Roma
Iti CE358
Tour 33 Dias:
Londres / Madrid
Iti CE359

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

Circuitos combinados pela Europa Ocidental e Europa do Leste
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