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PARIS, BERLIM 
E POLÔNIA

até Frankfurt, visita guiada da cidade, des-
tacando sua praça Romme. Hospedagem.

DIA 05 – FRANKFURT – ERFURT – 
BERLIM
Café da manhã e saída para Erfurt, onde 
efetuaremos uma parada curta para conhecer 
a cidade medieval, berço do Humanismo Ale-

DIA 01 – PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris e traslado 
ao hotel. À noite realizaremos uma visita 
incluída de Paris iluminada. Hospedagem. 

DIA 02 – PARIS
Café da manhã. Visita guiada pano-
râmica da cidade: Champs Elysées, Place 
de la Concorde, o Arco do Triunfo, Opera, 
Quartier Latin, Sorbonne, o Panteão, Les 
Invalides, Ecole Militaire, Champ de Mars 
etc. Resto do dia livre para desfrutar da 
cidade. Hospedagem.

DIA 03 – PARIS
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des de caráter pessoal. Hospedagem. 

DIA 04 – PARIS – BOPPARD – 
CRUZEIRO NO RENO – ST. GOAR 
– FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Boppard, onde 
iremos embarcar num cruzeiro que nos 
permitirá ver a Rocha de Loreley e muitos 
castelos e vinhedos nas encostas do rio 
Reno. Desembarcaremos em St. Goar onde 
teremos tempo para passear. Continuação 
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DATAS DE INICIO 2020

Set 03 10 17
Out 01

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cidade Localização

Paris
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Cidade)
(Cidade)

Frankfurt
Maritim Frankfurt **** (Centro)

Berlim
Intercity Hauptbahnhof****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Cidade)

Varsóvia
Novotel Centrum **** (Centro)

Cracóvia
Novotel Centrum **** (Centro)

DATAS DE INICIO 2021

Mai 06 20
Jun 03 17
Jul 01 15 29
Ago 12
Set 02 16 30

TOUR
EM PRIVADO

mão. Continuação até Berlim. Hospedagem.

DIA 06 – BERLIM
Café da manhã e visita guiada pa-
norâmica destacando a Porta de Bran-
demburgo; o Reichstag; a Unter den 
Linten, Igreja comemorativa do Káiser 
na Ku´Damm, a Alexander Platz, a East 
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Side Gallery, memorial ao Muro de Ber-
lim. Resto do dia livre para desfrutar da 
cidade. Hospedagem.

DIA 07 – BERLIM – POZNAN –  
VARSÓVIA
Café da manhã. Partida com direção a 
Poznan. Chegada e tempo livre para co-
nhecer uma das cidades mais antigas e 
grandes da Polônia. O centro turístico da 
cidade é a Antiga Praça do Mercado, com 
valiosos monumentos e numerosos mu-
seus. A Prefeitura Renascentista, com belas 
galerias abertas, abriga o Museu de histó-
ria da Cidade etc. Continuação da viagem 
até Varsóvia. Hospedagem.

DIA 08 – VARSÓVIA
Café da manhã. Vista panorâmica da 
cidade, que nos mostrará os principais 
monumentos e qualidades de si mes-
ma, especialmente aqueles situados em 

torno da rota real, Prefeitura e as várias 
homenagens a acontecimentos recentes 
da Segunda Guerra Mundial como gueto 
judeu. Resto do dia livre para desfrutar da 
cidade. Hospedagem. 

DIA 09 – VARSÓVIA – CZESTO-
CHOWA – CRACÓVIA
Café da manhã. Saímos ao encontro 
da Virgem Morena de todos os polone-
ses. Seu santuário nos acolherá por sua 
estrutura e iluminação. São milhões os 
visitantes que durante séculos tem atra-
ído esta Virgem. A devoção mariana é a 
rainha em Czestochowa. Continuare-
mos em direção a Cracóvia, o Castelo de 
Cracóvia, as igrejas medievais, a cidade 
velha, são alguns dos monumentos que 
vão impressionar-nos. O mercado de 
peixe histórico, ainda mercado tradicio-
nal, o gueto judeu e as ruas dos palá-
cios barrocos será outras das gemas que  

serão mostradas na visita panorâmica 
da cidade. Hospedagem.

DIA 10 – CRACÓVIA
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des de caráter pessoal. Hospedagem. 

DIA 11 – CRACÓVIA
Café da manhã e tempo livre até a hora 
do traslado para o aeroporto de Cracó-
via. Fim dos nossos serviços.

• Minivan privada durante os 
traslados de chegada e visita 
panorâmica de Paris. 

• Minivan privada com motoris-
ta-guia desde a saída de Paris o 
dia 4 do programa até a chega-
da a Berlim o dia 9 do programa.

• Minivan privada durante 
o traslado de saída e visita 
panorâmica de Cracóvia.

• Hotéis previstos ou similares 
em regime de alojamento e 
café da manhã.

• Taxas de alojamento.
• Guias locais falando espanhol 

ou português durante as visi-
tas previstas em Paris, Berlim, 
Varsóvia e Cracóvia.

• Passeio noturno por Paris 
Iluminado.

• Cruzeiro no Reno de 1 hora 
aproximadamente, entre 
Boppard e St. Goar.

O PREÇO INCLUI

BUDAPESTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 6 pax S. Sgl

Em Duplo (Temporada Alta) 2.755 585

Consulte outras bases e datas de interesse

• Minivan com guia-motorista de língua espanhola planejado 
para traslados e visitas conforme descritos no itinerário. 
Caso os clientes queiram adicionar durante a viagem 
alguma visita ou serviço adicional terá que ser comunicado 
ao guia-motorista que viaja com eles ou via telefone ou 
WhatsApp 48 horas antes de fazer o serviço, a fim de 
oferecer preço e gerenciar o atendimento ao cliente.

• Minivan equipada com todas as medidas de segurança 
atualmente recomendadas por organizações 
governamentais, desinfecção diária, gel hidro alcoólico, 
etc... para a segurança de sua viagem em família.

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante durante 
o circuito.

• Extras, tudo o que não esteja 
incluído no programa.

• Entradas nos museus que 
não estejam mencionado em 
“incluso”.

O PREÇO NÃO INCLUI


