


Mini grupos Europa 2020/20222

Roteiros neste caderno:
Norte de Portugal e Santiago
Espanha e Portugal
Madri, Paris e Londres
Madri, Paris e Países Baixos
Paris e Itália
Itália Imperial
Itália e Costa Amalfitana
Croácia e Montenegro

Viajar em família ou com amigos
Pequeno grupo, grande experiência: 
Em família ou com amigos, venha conhecer a Europa, de forma privativa e exclusiva.
Com a melhor relação preço /qualidade, sem depender da formação de grupos mínimos. Consultem-
nos para grupos fechados de 4 a 8 viajantes para outros roteiros europeus. Flexibilidade- com a 
vantagem de poder fazer alguma alteração ao roteiro proposto neste caderno, segundo o interesse 
do vosso grupo.

Em minivan de turismo com motorista experiente e guias locais nas principais cidades e visitas 

a monumentos ou lugares de interesse turístico, desenhamos o seu roteiro para que desfrute 

do melhor que a Europa tem para lhe oferecer.

As minivans de turismo que usamos para realizar estes Mini-Grupos estão dotadas de conforto e 

são conduzidas por motoristas de turismo.

A lotação máxima da minivan será de 8 pessoas, embora para melhor conforto aconselhamos 

a ocupação de 6 pessoas.

Selecionamos hotéis de 4 estrelas com café de manhã, só utilizamos hotéis, e onde estejam 

salvaguardadas as normas de higiene e segurança sanitária de acordo com as orientações da 

OMS e das entidades locais.

Siga-nos nas redes sociais

Viajamos juntos pelo Mundo.

Mini Grupos 2020/2022

I n t r o d u ç ã o

Paris e Países Baixos
Paris Londres, Amsterdã e Berlim
Capitais Imperiais
Grandes Cidades Imperiais
Paris, Berlim e Polônia
Países Bálticos
Todas as Capitais Imperiais e Polônia
Escandinávia e Fiordes
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norte de portugal e santIago de compostela
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ref: mg-5006.1

1.195€

8

Guimarães

2020
Set: 07, 21
Out: 05, 19 
Nov: 09
Dez: 07 
2021
Jan: 18
Fev: 15
Mar: 15
Abri: 12, 26 
Mai: 10, 24 
Jun: 07, 21
Jul:  05, 19   
Ago: 09, 23 
Set: 06, 20
Out: 11, 25 
Nov: 15
2022
Jan: 17
Fev: 21
Mar: 21
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a LisboaItinerário:

Tempo para livre visita. Aconselhamos o imponente 
Castelo, o Paço dos Duques de Bragança e um passeio 
pelas ruas pedonais do centro histórico da cidade, com 
destaque para a estátua do fundador D. Afonso Henri-
ques, as velhas muralhas, casas palacianas e comércio 
tradicional. Partida para o Porto, visitando ainda presti-
giadas caves com degustação do famoso Vinho do Por-
to. Chegada ao hotel. Hospedagem.

06º dia - Porto  
Café da manhã. Dia dedicado à segunda maior cida-
de de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, 
praça da Liberdade onde se situa a estátua de D. Pedro 
IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil), igreja e torre dos 
Clérigos e Foz. Visita ao palácio da Bolsa, destacando 
o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em barco de 
turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e 
núcleo histórico que foi declarado Património da Hu-
manidade pela Unesco. Tarde livre na cidade para visi-
tas ou compras ao gosto pessoal. Hospedagem.

07º dia - Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa   
Café da manhã. Saída para Aveiro, a fantástica cidade 
dos canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado 
doce regional. Continuação para Fátima, local das 
aparições em 1917 de Nossa Senhora aos Três Pas-
torinhos, hoje local de peregrinação mundial. Visita ao 
santuário à Capelinha das Aparições e à Basílica, onde 
se encontram os túmulos de Lúcia, Francisco e Jacin-
ta. Tempo para compromissos religiosos e compras. 
Regresso a Lisboa. Hospedagem.  

08º dia - Lisboa
 Café da manhã e traslado privativo para o aeropor-

to. (Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços

01º dia - Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e tras-

lado privativo para o hotel. Hospedagem. 

02º dia - Lisboa / Sintra / Lisboa
Café da manhã. Saída para Sintra. Tempo para usufruir 
desta tradicional vila Património da Humanidade. Na con-
tinuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril, 
regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa. Visita Pa-
norâmica da capital de Portugal, conhecendo o exterior 
dos principais pontos turísticos da cidade como a torre de 
Belém, mosteiro dos Jerónimos com tempo para degustar 
os famosos pastéis de Belém (opcional) e ainda praça do 
Comércio, bairro de Alfama com a catedral e a praça do 
Rossio. Hospedagem.

03º dia - Lisboa / Óbidos / Coimbra / Braga
Café da manhã. Saída para visita a Óbidos, encantado-
ra vila medieval amuralhada. Saída para a histórica e 
monumental cidade de Coimbra, repleta de tradições 
e recantos de rara beleza. Panorâmica da cidade ob-
servando o rio Mondego, os conventos de Santa Clara, 
Sé velha e igreja de Santa Cruz, entre muitos outros 
pontos turísticos. Visita à antiga e prestigiada univer-
sidade, que formou muitos ilustres em várias áreas da 
sociedade. Tempo no centro da cidade. Continuação 
para a cidade dos arcebispos e capital do Minho: Bra-
ga. Hospedagem.

04º dia - Braga / Santiago de Compostela / 
Braga 
Café da manhã. Saída com destino a Santiago de 
Compostela. Visita com guia local ao centro histórico, 
turístico e religioso, com destaque para a catedral, 
onde acorrem diariamente inúmeros peregrinos vin-
dos dos famosos “Caminhos de Santiago”. Este gran-
dioso monumento ergue-se na praça da Obradoiro, 
lugar de encontro de todos os que aqui chegam. Re-
gresso a Portugal pela típica vila de Ponte de Lima 
com tempo para compras no comércio tradicional. 
Apreciando a paisagem minhota, chegada a Braga. 
Hospedagem.

05º dia - Braga / Guimarães / Porto
Café da manhã. Panorâmica da cidade com destaque 
para o exterior da catedral, mais antiga de Portugal 
e visita ao santuário do Bom Jesus. Continuação para 
Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa. 

•  Mini-van privada (4-6 pax) durante os trasla-
dos de chegada e partida

•  Mini-van  (4-6pax ) com motorista/guia  falan-
do Português ao longo do circuito;

•  Hospedagem nos hotéis previstos ou simila-
res com café da manhã;

•  Visitas com guia local em: Lisboa (dia 2), Coim-
bra (dia 3), Santiago de Compostela (dia 4) e 
Porto (dia 6);

• Visita à universidade de Coimbra (dia 3);
• Visita a caves de Vinho do Porto (dia 5);
• Visita ao palácio da Bolsa no Porto (dia 6);
•  Cruzeiro do Douro de 1 hora em barco turístico 

(dia 6);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas de alojamento;

Não Incluso
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas tarifas 

especiais;
• Guia acompanhante profissional;
• Seguro de viagens europeu (Schengen);
•  Tudo que não esteja mencionado em “Serviços 

incluídos”

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Roma*** (Centro)
Braga Mercure Braga**** (Centro)
Porto Vila Galé Porto**** (Centro) / 

Holiday Inn Porto Gaia**** (Gaia)
Lisboa Roma*** (Centro)

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roteiro:        Lisboa  3N  Sintra / Óbidos / Coimbra / Santiago de Compostela / Braga 2N  Guimarães / Porto  2N  
Aveiro/ Fátima

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 1.195 285

Alta

Em Duplo 1.215 295
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando língua portuguesa nos 

traslados de chegada-partida ao longo do circuito;
•  Caso os passageiros desejem efectuar alguma alteração ao 

itinerário ou visita, devem contac-tar via telefone ou whatsapp 
com 48 horas de antecedência, para que possamos verificar 
dis-ponibilidade, cotizar e reservar serviços pretendidos;

•  Contacte-nos caso pretenda cotizar este circuito em privado 
para outro nmero de pessoas ou em diferente data;

•  A visita à Universidade de Coimbra e ao Palácio da Bolsa no 
Porto, têm acesso limitado de visitantes e datas com restri-
ções. No caso improvável de não ser possível efectuar esta 
visita, será efectuada visita alternativa a informar.
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1.795€
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espanHa e portugal  

ref: mg-pt-es

Diarias desde 1 Setembro 2020 até Março 2022
Temporada Baixa 
01 Novembro 2020 a 31 Março 2021 
(excepto Semana Santa) e de 01 Novembro 
2021 a 31 Março 2022
Temporada Alta 
01 Setembro 2020 al 31 Outubro 2020 
e de 01 Abril 2021 al 31 Outubro 2021 
(excepto Semana Santa)

Datas de  
chegada a Madri

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os tras-
lados de chegada e visita da cidade; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Madri ao 3º dia até 
a chegada a Madri ao 9º dia do programa

•  Hoteis previstos ou similares em regime de 
alojamento e café da manhã;

•  Taxas de alojamento;
•  Guias locais em Madri, Salamanca, Porto, 

Coimbra, Lisboa e Cáceres; 
•  Entrada na Catedral Nova e Velha, Univer-

sidade de Salamanca; 
•  Cruzeiro no Rio Douro ( máximo 1 hora);
•  Entrada na Universidade de Coimbra
Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Itinerário:
07º dia - Lisboa 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da cidade. 
Hospedagem.

08º dia - Lisboa / Cáceres
Café da manhã. Saída para Cáceres, visita guiada 
da cidade, cidade Património da Humanidade desde 
1986, o centro histórico, é um dos centros urbanos 
mais bem conservado da Europa, formado por edifí-
cios da Idade Média e do Renascimento. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

09º dia - Cáceres / Madri
Café da manhã. Saída em direção a Madri. Chegada e 
tempo livre para visitar a cidade. Hospedagem.

10º dia - Madri 
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao 

aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma 
do hotel). 
Fim dos nossos serviços

01º dia - Madri
 Chegada ao aeroporto de Madri, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Resto de dia livre. 
Hospedagem. 

02º dia - Madri
Café da manhã e visita panorâmica da cidade: Palácio Real, 
Praça de Espanha, Porta do Sol, Praça Neptuno e Cibeles, 
Passeio do Prado, Porta de Alcalá, Estádio Santiago Berna-
beu. Resto dia livre. Hospedagem.

03º dia - Madri / Salamanca
Café da manhã. Saída para Salamanca , para visita 
guiada da cidade Universal , sábia e jovem. Seu centro 
histórico foi declarado Património Mundial da UNES-
CO, devido aos seus monumentos: Catedral Nova e 
Velha, Praça Maior, Universidade , a mais antiga do 
país. Hospedagem.

04º dia - Salamanca / Porto 
Café da manhã. Saída para a cidade do Porto, visita 
panorâmica da cidade: Praça da Liberdade, onde po-
demos observar a estátua de D.Pedro IV, Torre dos 
Clérigos. Passeio de barco no Rio Douro, para com-
templar a cidade e as suas 6 pontes. Resto de dia livre. 
Hospedagem. 

05º dia - Porto / Coimbra
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade repleta de 
tradições principalmente ligada aos estudantes, e a sua 
antiga e prestigiada Universidade. Visita guiada da cida-
de, incluindo a visita a Universidade. Hospedagem.

06º dia - Coimbra / Lisboa
Café da manhã. Saída para a cidade de Lisboa. De tar-
de visita guiada por a cidade, conhecendo o exterior 
dos principais monumentos da cidade: Torre de Belém, 
Mosteiro dos Jerónimos, com tempo livre, Praça do 
Comercio, Bairro Alfama, Catedral, Praça do Rossio. 
Hospedagem.

Roteiro:         Madrid 3N  Salamanca 1N  Porto 1N  Coimbra  1N  Lisboa  2N  Cáceres

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 1.795 405

Alta

Em Duplo 1.895 470
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel / Localização

Madri Mayorazgo o Gran Versalles 4*
Salamanca Sercotel Artheus Carmelitas o Exe Salamanca 4*
Porto Vila Gale Porto o Cristal 4* 
Coimbra Tryp Coimbra o Tivoli Coimbra 4* 
Lisboa Lutecia o Sana Metropolitan o Fenix Urban 4* 
Cáceres Extremadura 4* 
Madri Iberostars Las Letras 4*

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Madri

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espa-

nhol para os traslados e visitas descritas no 
roteiro. Se os clientes pretenderem adicionar, 
alguma visita ao roteiro, têm de comunicar 
com o motorista/guia ,que viaja com os pas-
sageiros ,através do telefone ou Whatssap 
48 horas antes do serviço, para se informar 
o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de 
segurança e recomentadas ao dia de hoje por 
as Organizações Governamentais, desinfeção 
diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para 
a segurança da sua viagem familiar.  
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2.115€

9

2020
Set: 03, 10, 17, 24
Out: 01, 08, 15, 22, 29 
Nov: 12, 26
Dez: 10, 17, 24 
2021
Jan: 07, 21
Fev: 04, 18
Mar: 04, 18
Abri: 01, 29 
Mai: 13, 27
Jun: 10, 24
Jul:  08, 22   
Ago: 05, 19 
Set: 02, 16, 30
Out: 14, 28 
Nov: 25
Dez: 16, 23 
2022
Jan: 06
Fev: 03
Mar: 03, 17
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a MadriItinerário:

07º dia - Paris / Calais / Dover / Londres   
Café da manhã. Saída em direção ao porto de Calais 
e embarque em ferry passando por o Canal da Man-
cha até Dover. Chegada e continuação da viagem para 
Londres. Visita opcional a histórico pub em Londres. 
Hospedagem.  

08º dia - Londres
Após café da manhã, saída para visita panorâmica da 
cidade, breve parada para admirar o Parlamento, Big 
Ben e a Abadia de Westminster. Continuação do tour 
por Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street, 
e Palácio de Buckingham (possibilidade de observar o 
render da guarda). Tarde livre para desfrutar da cida-
de. Opcionalmente poderá visitar o Castelo de Wind-
sor, residência preferida de sua majestade, a Rainha 
Isabel II. Hospedagem

09º dia - Londres 
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel). 

Fim dos nossos serviços

01º dia - Madri
 Chegada ao aeroporto de Madri, traslado ao hotel. 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. 

02º dia - Madri
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da cidade 
destacando: a Praça do Oriente, Palácio Real, Praça de 
Espanha, as Portas do Sol, as Praças Neptuno e Cibeles, 
entre outras atrações. A cidade de Madri é única pelo seu 
ambiente e hospitalidade. Hospedagem. 

03º dia - Madri / Burgos / Bordeaux
Café da manhã e partida em ônibus para Burgos. Breve 
parada para visitar a sua Catedral Gótica. Continuação 
da viagem até a fronteira francesa. Chegada a Borde-
aux. Jantar e hospedagem. 

04º dia - Bordeaux / Castelos de Loire / Paris 
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire 
com tempo livre para admirar o Castelo de Amboise. 
Continuação da viagem até Paris. Chegada e hospe-
dagem. À noite realizaremos uma visita incluída de 
Paris iluminada. 

05º dia - Paris
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade passan-
do por: Campos Elíseos, Praça da Concórdia, Arco do 
Triunfo, Ópera, Bairro Latino, Sorbonne, etc. Tarde livre. 
Hospedagem.  

06º dia - Paris  
Café da manhã. Dia livre para passear nesta bela cida-
de. Hospedagem. 

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os traslados 
de chegada e visita panorâmica de Madri; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/guia 
desde a saída  de Madri ao 3º dia até a chegada 
a Madri ao 7º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o traslado 
de saída e visita panorâmica de Londres;

•  Hoteis previstos ou similares em regime de 
alojamento e café da manhã;

• Taxas de alojamento;
•  Jantar no hotel em Bordeaux;
•  Guias locais falando Espanhol ou Português 

durante as visitas previstas em Madri, Paris e 
Londres;

•  Passeio noturno por Paris Iluminado;
•  Cruzeiro no Canal da Mancha Calais / Dover 

em ferry
Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no pro-

grama; 
•  Entradas nos museus que não estejam men-

cionado em “Incluso”

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Madri Mayorazgo 4* / Gran Versalles 4*
Bordeaux Mercure Centre 4*
Paris Mercure Porte Versalles Expo 4* / 

Novotel Porte D’Orlenas 4*
Londres Britannia Intl. 4* / 

Holiday Inn Arena Towers 4*

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roteiro:         Madri  2N  Burgos / Bordeaux 1N  Castelos de Loire / Paris 3N  Calais / Dover / Londres 2N  

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.115 475

Alta

Em Duplo 2.225 555
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Londres

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol para os tras-

lados e visitas descritas no roteiro. Se os clientes pretenderem 
adicionar, alguma visita ao roteiro, têm de comunicar com o 
motorista/guia ,que viaja com os passageiros ,através do tele-
fone ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se informar 
o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de segurança e reco-
mentadas ao dia de hoje por as Organizações Governamentais, 
desinfeção diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a segu-
rança da sua viagem familiar.  



Mini grupos Europa 2020/2022C
irc

ui
to

s 
Pr

iv
at

iv
os

 e
m

 M
in

i V
an

6

d e s d e

d I a s

2.350€
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madrI, parIs e paÍses BaIXos  

ref: mg-4223

2020
Set: 03, 10, 17, 24
Out: 01, 08, 15, 22, 29 
Nov: 12, 26
Dez: 10, 17, 24 
2021
Jan: 07, 21
Fev: 04, 18
Mar: 04, 18
Abri: 15 
Mai: 06, 20 
Jun: 03, 17 
Jul:  01, 15, 29    
Ago: 12, 26  
Set: 09, 23
Out: 07, 21, 28 
Nov: 11
Dez: 09, 16, 23 
2022
Jan: 20
Fev: 17
Mar: 17
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a Madri

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os trasla-
dos de chegada e visita panorâmica de Madri; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Madri ao 3º dia até 
a chegada a Madri ao 9º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o traslado 
de saída e visita panorâmica de Amsterdã;

•  Hoteis previstos ou similares em regime de 
alojamento e café da manhã;

•  Taxas de alojamento;
•  Jantar no hotel em Bordeaux;
•  Guias locais falando Espanhol ou Português 

durante as visitas previstas em Madri, Pa-
ris, Bruxelas, Gante, Bruges e Amsterdã;

•  Passeio noturno por Paris Iluminado;
•  Passeio por o centro histórico de Amsterdã
Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Itinerário:
sua beleza medieval. Chegada e visita guiada a cidade 
medieval. Tempo livre. Hospedagem. 

09º dia - Bruges / Roterdã / Delf / Haia / 
Amsterdã 
Café da manhã e saída para Roterdã, maior porto Eu-
ropa. Seguidamente continuação para Delf conhecida 
por a sua famosa porcelana. Chegada a Haia, capital 
admistrativa da Holanda e sede real. Tempo livre antes 
de seguir para Amsterdã. Hospedagem. 

10º dia - Amsterdã 
Após o café da manhã, visita panorâmica com parada 
no moinho de Rembrandt.  Prosseguiremos a visita pela 
Praça dos museus, pelo Grande Canal Amstel, Praça 
Damm, Passeio inclui visita ao centro histórico. Tarde 
livre. Hospedagem.  

11º dia - Amsterdã 
Café da manhã. Dia livre para atividades de carater pes-
soal. Hospedagem. 

10º dia - Amsterdã 
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao 

aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma 
do hotel). 

Fim dos nossos serviços

01º dia - Madri
 Chegada ao aeroporto de Madri, traslado ao hotel. 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. 

02º dia - Madri
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da ci-
dade destacando: a Praça do Oriente, Palácio Real, 
Praça de Espanha, as Portas do Sol, as Praças Nep-
tuno e Cibeles, entre outras atrações. A cidade de 
Madri é única pelo seu ambiente e hospitalidade. 
Hospedagem. 

03º dia - Madri / Burgos / Bordeaux
Café da manhã e partida em ônibus para Burgos. Breve 
parada para visitar a sua Catedral Gótica. Continuação 
da viagem até a fronteira francesa. Chegada a Borde-
aux. Jantar e hospedagem. 

04º dia - Bordeaux / Castelos de Loire / Paris 
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire 
com tempo livre para admirar o Castelo de Amboise. 
Continuação da viagem até Paris. Chegada e hospe-
dagem. À noite realizaremos uma visita incluída de 
Paris iluminada. 

05º dia - Paris
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade passan-
do por: Campos Elíseos, Praça da Concórdia, Arco do 
Triunfo, Ópera, Bairro Latino, Sorbonne, etc. Tarde livre. 
Hospedagem.  

06º dia - Paris  
Café da manhã. Dia livre para passear nesta bela cida-
de. Hospedagem.

07º dia - Paris / Bruxelas 
Café da manhã e partida até a Bélgica. Chega-
da a Bruxelas e início da visita panorâmica para 
podermos observar os edifícios mais represen-
tativos da cidade. Destacamos a Grand Place, o 
Atomium, a Catedral de São Miguel e Manneken 
Pis, símbolo da cidade. Não poderá deixar a cida-
de sem provar a sua cerveja e o seu chocolate. 
Hospedagem.

08º dia - Bruxelas / Gante / Bruges
Café da manhã e saída em direção a Gante. Início da 
visita pelo centro histórico, passando pela Catedral de 
S. Bavon, onde se pode admirar o políptico “A Adora-
ção do Cordeiro Místico” de “Jan Van Eyck”. Continua-
ção da viagem até Bruges, cidade que conserva toda a 

Roteiro:         Madrid 1N  Burgos / Bordeaux 1N  Paris 1N  Bruxelas  1N  Gante / Bruges  1N  Roterdã / Delf / Haia / Amsterdã  4N  

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.350 540

Alta
Em Duplo 2.510 675
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel / Localização

Madri Mayorazgo 4* / Gran Versalles 4*
Bordeaux Mercure Centre 4*
Paris Mercure Porte Versalles Expo 4* / 

Novotel Porte D’Orlenas 4*
Bruxelas Catalonia Brussels 3* sup 
Bruges Velotel 4* / Green Park 3*sup 
Amsterdã Corendon 4* / Park Inn City West 4* / 

Holiday Inn Arena Towers 4*

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Amsterdã 

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol 

para os traslados e visitas descritas no roteiro. Se 
os clientes pretenderem adicionar, alguma visita 
ao roteiro, têm de comunicar com o motorista/guia 
,que viaja com os passageiros ,através do telefone 
ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se in-
formar o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de 
segurança e recomentadas ao dia de hoje por 
as Organizações Governamentais, desinfeção 
diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para 
a segurança da sua viagem familiar.  
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2.430€

11

2020
Set: 03, 10, 17, 24
Out: 01, 08, 15, 22, 29 
Nov: 05, 19
Dez: 03, 17, 24, 31 
2021
Jan: 14, 28
Fev: 11, 25
Mar: 11, 25
Abri: 08, 22 
Mai: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul:  01, 08, 15, 22, 29    
Ago: 05, 12, 19, 26  
Set: 02, 09, 16, 23, 30
Out: 07, 14, 21, 28 
Nov: 04, 18
Dez: 02, 16, 23, 30 
2022
Jan: 13, 27
Fev: 10, 24
Mar: 10, 24
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a ParisItinerário:

07º dia - Veneza / Pisa / Florença  
Café da manhã. Início de um pequeno passeio de bar-
co, pela Lagoa de Veneza, até chegar à Praça de São 
Marcos onde faremos um tour de orientação des-
tacando a Basílica de São Marcos, o Campanille e o 
Palácio Ducal. Possibilidade de assistir à criação de 
verdadeiras obras de arte em cristal. Opcionalmen-
te poderá efetuar um romântico passeio de gôndola 
pelos canais do centro de Veneza. Continuação da 
viagem para Pisa para conhecer a sua famosa “Torre 
Inclinada”. Prosseguiremos a viagem para Florença. 
Hospedagem.  

08º dia - Florença / Roma 
Café da manhã. Saída para visita panorâmica a pé 
para admirar a Praça de La Signoria, El Duomo com a 
Basílica de Santa Maria dei Fiori, o Batistério, a Santa 
Croce e a Ponte Vecchio. Tempo livre, de tarde conti-
nuação para Roma. Hospedagem. 

09º dia - Roma  
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da ci-
dade visitando o Lungotevere e passando pela Porta 
Ostiense, Termas de Carcala, Santa Maria Maior, São 
João de Latrão, o Coliseu, Piazza Veneza, Teatro Mar-
cello, Circo Máximo. Passeio inclui visita ao bairro de 
Trastevere. Hospedagem.

10º dia - Roma 
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem.

11º dia - Roma  
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel). Fim dos nossos serviços

01º dia - Paris
 Chegada ao aeroporto de Paris, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. Paris 
é uma das cidades mais belas do mundo e uma das mais 
visitadas, uma cidade mágica com encanto especial. À 
noite realizaremos uma visita incluída de Paris iluminada. 

02º dia - Paris
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade passando por: 
Campos Elíseos, Praça da Concórdia, Arco do Triunfo, Ópe-
ra, Bairro Latino, Sorbonne, etc. Tarde livre. Hospedagem. 

03º dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para passear nesta bela cida-
de. Hospedagem.

04º dia - Paris / Boppard / Cruzeiro no Reno / 
St. Goar / Frankfurt  
Café da manhã. Saída em direção a Boppard, cidade 
alemã junto ao rio Reno, o maior rio da Europa Oci-
dental. Embarque num cruzeiro onde poderemos ad-
mirar o rochedo Loreley e diversos castelos e vinhas 
nas encostas do rio Reno. Desembarque em St. Goar 
e continuação da viagem por terra até Frankfurt para 
visitar a Praça Rommer. Hospedagem.

05º dia - Frankfurt / Rothemburgo / Fussen / Innsbruck
Café da manhã e início da viagem até Rotemburgo onde 
efetuaremos um tour de orientação desta maravilhosa 
cidade da Estrada Romântica. Continuação da viagem até 
Fussen onde efetuaremos uma breve parada para contem-
plar o Castelo de Neuschwanstein, de Luís II da Baviera, o rei 
louco. Continuação da viagem até Innsbruck. Hospedagem. 

06º dia - Innsbruck / Verona / Veneza   
Café da manhã e visita panorâmica do centro históri-
co da capital do Tirol, incluindo o famoso telhadinho 
de ouro. Continuação para Verona. Chegada e tour de 
orientação para conhecer a cidade de Romeu e Julieta, 
com os seus palácios, as suas igrejas e praças. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Hospedagem. 

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os tras-
lados de chegada e visita panorâmica de 
Paris; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Paris ao 4º dia até 
a chegada a Roma ao 8º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o trasla-
do de saída e visita panorâmica de Roma;

•  Hoteis previstos ou similares em regime de 
alojamento e café da manhã;

•  Taxas de alojamento;
•  Guias locais falando Espanhol ou Portu-

guês durante as visitas previstas em Paris, 
Innsbruck, Veneza, Florença e Roma;

•  Passeio noturno por Paris Iluminado;
•  Cruzeiro no Reno de 1 Hora entre Boppard 

e St Goar;
•  Passeio de Barco pela lagoa de Veneza;
•  Passeio por o Bairro Trastevere em Roma
Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Paris Mercure Porte Versalles Expo 4* / 
Novotel Porte D’Orleans 4*

Frankfurt Maritim Frankfurt 4*
Innsbruck Alpotel 4* / Alpinpark 4* 
Veneza Ambasciatori & Delfino 4* / Elite 4* / Sirio 4* 

Florença Idea Bussiness / Raffaello 4* / 
Conference Florentia 4*

Roma Ergife Palace 4* / Green Park 
Pamphili 4* / Smooth Roma West 4*

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roteiro:          Paris  3N  Boppard / Cruzeiro no Reno / St. Goar / Frankfurt 1N  Rothemburgo / Fussen / Innsbruck 1N  
Verona / Veneza 1N   Pisa / Florença 1N   Roma 3N

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.430 450

Alta
Em Duplo 2.580 530
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Florença

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol para os trasla-

dos e visitas descritas no roteiro. Se os clientes pretenderem 
adicionar, alguma visita ao roteiro, têm de comunicar com o 
motorista/guia ,que viaja com os passageiros ,através do tele-
fone ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se informar 
o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de segurança e reco-
mentadas ao dia de hoje por as Organizações Governamentais, 
desinfeção diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a segu-
rança da sua viagem familiar.  
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1.570€

9

ItÁlIa ImperIal  

ref: mg-4210

2020
Set: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Out: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 31 
Nov: 07, 14 , 21, 28
Dez: 05, 12, 19, 26 
2021
Jan: 02, 09, 16, 23, 30
Fev: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abri: 03, 10, 17, 24 
Mai: 01, 08, 15, 22, 29 
Jun: 05, 12, 19, 26 
Jul:  03, 10, 17, 24, 31    
Ago: 07, 14, 21, 28   
Set: 04, 11, 18, 25
Out: 02, 09, 16, 23, 30 
Nov: 06, 13, 27
Dez: 04, 11, 18, 25 
2022
Jan: 01, 08, 22
Fev: 05, 19
Mar: 05, 19, 26
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a Milão

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os tras-
lados de chegada em Milão; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Milão ao 2º dia até 
a chegada a Roma ao 6º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o trasla-
do de saída e visita panorâmica de Roma;

•  Hoteis previstos ou similares em regime de 
alojamento e café da manhã;

•  Taxas de alojamento;
•  Guias locais falando Espanhol ou Portu-

guês durante as visitas previstas em Mi-
lão, Veneza, Florença e Roma;

•  Cruzeiro por o Lago de Garda ( Abril – Ou-
tubro);

•  Passeio de Barco pela lagoa de Veneza;
•  Passeio por o Bairro Trastevere em Roma
Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”
Nota:
•  O Cruzeiro do Laga Garda opera de Abril a 

Outubro. Para restantes datas é substituí-
da por a localidade de  Sirmione. 

Incluso:

Itinerário:
seu passado romano as muralhas, o Fórum, o Templo 
de Minerva hoje Igreja de Santa Maria sopra Minerva. 
Seguimos até Roma pelo vale do Tibre. A cidade impe-
rial tem especial encanto ao anoitecer.  Hospedagem. 

07º dia - Roma 
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da 
cidade visitando o Lungotevere e passando pela 
Porta Ostiense Termas de Carcala, Santa Ma-
ria Maior, São João de Latrão, o Coliseu, Piazza 
Veneza, Teatro Marcello, Circo Máximo. Passeio 
inclui visita ao bairro de Trastevere. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

08º dia - Roma 
Café da manhã. Dia livre para disfrutar da cidade. Hospedagem. 

9º dia - Roma 
 Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. 

(Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do hotel). 
Fim dos nossos serviços

01º dia - Milão 
 Chegada ao aeroporto de Milão e traslado ao ho-

tel (Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. 
Capital da moda internacional e considerada a cidade 
Italiana mais “europeia”, centro financeiro e comercial, 
foi governada na antiguidade por grandes mecenas 
Italianos como os Visconti e Sforza, sob cujo mecenato 
houve grandes artistas: Leonardo da Vinci ou Bramante. 
Milão, como todas as cidades ecléticas combinando o 
antigo e o moderno na perfeição. Tempo livre. Não deixe 
de passear pela Via Manzoni e Napoleão e admire as 
grandes montras das lojas Versace, Dolce & Gabbana, 
Gucci, Armani, entre outros.

02º dia - Milão / Lago Garda / Verona / Veneza 
Café da manhã. Tour de orientação em Milão com 
Castelo Sforza, Scala, Praça do Duomo e a Catedral. 
Saímos de Milão em direção ao Lago de Garda onde 
efectuaremos um pequeno cruzeiro de barco. Poste-
riormente chegada a Verona, a cidade que Shakespea-
re imortalizara no seu “Romeu e Julieta”, breve tour de 
orientação. Continuação para Veneza. Hospedagem. 

03º dia - Veneza
Café da manhã. Início de um passeio em barco, pela 
Lagoa de Veneza, passando por algumas das suas 
ilhas até chegar à Praça de São Marcos, onde desem-
barcaremos e, breve tour de orientação. Resto de dia 
livre. Hospedagem. 

04º dia - Veneza / Pádua / Pisa / Florença  
Após o café da manhã sairemos em ônibus até Pá-
dua, onde visitaremos a Basílica de Santo António. 
Continuaremos viagem até Pisa, uma das mais co-
nhecidas cidades toscanas, para admirar a sua Torre 
Inclinada. De tarde chegaremos a Florença, antes de 
chegar ao hotel faremos uma parada na Praça Miguel 
Angelo, onde poderá admirar uma bela vista sobre a 
cidade. Hospedagem. 

05º dia - Florença 
Café da manhã. Visita panorâmica a pé para admirar a 
Praça de La Signoria, El Duomo com a Basílica de Santa 
Maria dei Fiori, o Batistério, a Santa Croce e a Ponte 
Vecchio. Resto do dia livre. Hospedagem. 

06º dia - Florença / Siena / Assis / Roma   
Café da manhã e saída em direção a Siena, que se 
destaca pela sua Praça do Campo em forma de leque. 
Continuação pela região de Umbría para visitar Assis 
e a Basílica de São Francisco, esta cidade conserva do 

Roteiro:          Milão 1N  Lago Garda / Verona / Veneza 1N  Pádua / Pisa / Florença 2N   Siena / Assis / Roma  3N  

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 1.570 290

Alta
Em Duplo 1.700 350
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel / Localização

Milão Starhotel Tourist 4* / 
Hilton Garden Inn Nord 4*

Veneza Ambasciatori & Delfino 4* / 
Elite 4* / Sirio 4* 

Florença Raffaello 4* / Villa D’Annunzio 4* / 
Grifone 4*

Roma Ergife Palace 4* / Green Park Pamphili 
4* / Smooth Roma West 4*

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roma

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol para os trasla-

dos e visitas descritas no roteiro. Se os clientes pretenderem 
adicionar, alguma visita ao roteiro, têm de comunicar com o 
motorista/guia ,que viaja com os passageiros ,através do te-
lefone ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se infor-
mar o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de segurança e reco-
mentadas ao dia de hoje por as Organizações Governamen-
tais, desinfeção diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para 
a segurança da sua viagem familiar.  
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ref: mg-4210

2.480€

11

2020
Set: 05, 12, 19, 26
Out: 03, 10, 17

2021 
Mai: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul:  03, 10, 17, 24, 31    
Ago: 07, 14, 21, 28   
Set: 04, 11, 18, 25
Out: 02, 09, 16,23  

Datas de  
chegada a MilãoItinerário:

destaca pela sua Praça do Campo em forma de leque. 
Continuação pela região de Umbría para visitar Assis 
e a Basílica de São Francisco, esta cidade conserva do 
seu passado romano as muralhas, o Fórum, o Templo 
de Minerva hoje Igreja de Santa Maria sopra Minerva. 
Seguimos até Roma pelo vale do Tibre. A cidade impe-
rial tem especial encanto ao anoitecer.  Hospedagem. 

07º dia - Roma  
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da ci-
dade visitando o Lungotevere e passando pela Porta 
Ostiense Termas de Carcala, Santa Maria Maior, São 
João de Latrão, o Coliseu, Piazza Veneza, Teatro Mar-
cello, Circo Máximo. Passeio inclui visita ao bairro de 
Trastevere. Resto do dia livre. Hospedagem. 

08º dia - Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Sa-
lerno (Cava de Tirreni)  
Café da manhã. Saída bem cedo para Nápoles para 
embarcar em ferry para Capri, a famosa ilha paradi-
síaca de rochedos e grutas. Passeio de barco ao largo 
da costa para admirar a ilha desde o mar. Almoço e 
saída em ferry até Sorrento. Breve visita desta cidade 
romana que ainda conserva o antigo traçado da suas 
ruas medievais. Continuação em ônibus até Salerno. 
Hospedagem em Cava de Tirreni.

09º dia - Salerno (Cava de Tirreni) / Positano / 
Amalfi/ Salerno (Cava de Tirreni)   
Café da manhã. Traslado ao porto de Salerno, onde 
embarcaremos num cruzeiro costeiro pela costa 
Amalfitana. Depois de uma hora de navegação, che-
garemos a Positano, o lugar mais pitoresco da Costa 
Amalfitana, casas senhoriais debruçadas sobre o mar, 
terraços e miradouros com belas vistas sobre a costa. 
Passeio pela cidade e continuação para Amalfi cuja 
principal atração é a Piazza dei Duomo e a Catedral de 
Santa Andrea que visitaremos. Almoço e tempo livre 
para fotografar e visitar. Pela tarde regresso a Saler-
no. Hospedagem. 

10º dia - Salerno (Cava de Tirreni) / Pompeia / 
Nápoles / Roma  
Café da manhã. Traslado a Pompeia para visitar as 
escavações da antiga cidade romana sepultada pela 
erupção do vulcão Vesuvio. Saída para Nápoles e vi-
sita panorâmica da cidade, situada na baia que leva 
o seu nome, esta cidade é a de maior população no 
sul da Itália. Finalizada a visita regressamos a Roma. 
Hospedagem. 

11º dia - Roma  
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel). 
Fim dos nossos serviços

01º dia - Milão 
 Chegada ao aeroporto de Milão e traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. Capi-
tal da moda internacional e considerada a cidade Italiana 
mais “europeia”, centro financeiro e comercial, foi go-
vernada na antiguidade por grandes mecenas Italianos 
como os Visconti e Sforza, sob cujo mecenato houve 
grandes artistas: Leonardo da Vinci ou Bramante. Milão, 
como todas as cidades ecléticas combinando o antigo e o 
moderno na perfeição. Tempo livre. Não deixe de passear 
pela Via Manzoni e Napoleão e admire as grandes mon-
tras das lojas Versace, Dolce & Gabbana, Gucci, Armani, 
entre outros.

02º dia - Milão / Lago Garda / Verona / Veneza 
Café da manhã. Tour de orientação em Milão com Caste-
lo Sforza, Scala, Praça do Duomo e a Catedral. Saímos de 
Milão em direção ao Lago de Garda onde efectuaremos 
um pequeno cruzeiro de barco. Posteriormente chegada a 
Verona, a cidade que Shakespeare imortalizara no seu “Ro-
meu e Julieta”, breve tour de orientação. Continuação para 
Veneza. Hospedagem. 

03º dia - Veneza
Café da manhã. Início de um passeio em barco, pela 
Lagoa de Veneza, passando por algumas das suas 
ilhas até chegar à Praça de São Marcos, onde desem-
barcaremos e, breve tour de orientação. Resto de dia 
livre. Hospedagem. 

04º dia - Veneza /Pádua / Pisa / Florença   
Após o café da manhã sairemos em ônibus até Pá-
dua, onde visitaremos a Basílica de Santo António. 
Continuaremos viagem até Pisa, uma das mais co-
nhecidas cidades toscanas, para admirar a sua Torre 
Inclinada. De tarde chegaremos a Florença, antes de 
chegar ao hotel faremos uma parada na Praça Miguel 
Angelo, onde poderá admirar uma bela vista sobre a 
cidade. Hospedagem. 

05º dia - Florença 
Café da manhã. Visita panorâmica a pé para admirar a Praça 
de La Signoria, El Duomo com a Basílica de Santa Maria dei 
Fiori, o Batistério, a Santa Croce e a Ponte Vecchio. Resto do 
dia livre. Hospedagem.

06º dia - Florença / Siena / Assis / Roma    
Café da manhã e saída em direção a Siena, que se 

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os tras-
lados de chegada em Milão; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Milão ao 2º dia até 
a chegada a Roma ao 6º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o trasla-
do de saída e visita panorâmica de Roma;

•  Hoteis previstos ou similares em regime de 
alojamento e café da manhã;

•  Taxas de alojamento;
•  Guias locais falando Espanhol ou Portu-

guês durante as visitas previstas em Mi-
lão, Veneza, Florença, Roma, Capri, Sor-
rento, Positano, Amalfi, Pompeia, Nápoles;

•  Cruzeiro por o Lago de Garda ( Abril – Ou-
tubro);

•  Passeio de Barco pela lagoa de Veneza;
•  Passeio por o Bairro Trastevere em Roma;
•  Ferry Nápoles/ Capri/ Sorrento;
•  Cruzeiro costeiro por as localidades de 

Amalfi e Positano;
•  Entradas na Catedral de Amalfi e escava-

ções de Pompeia

Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Nota:
•  O Cruzeiro do Laga Garda opera de Abril a 

Outubro. Para restantes datas é substituí-
da por a localidade de  Sirmione. 

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Milão Starhotel Tourist 4* / 
Hilton Garden Inn Nord 4*

Veneza Ambasciatori & Delfino 4* / Elite 4* / Sirio 4* 
Florença Raffaello 4* / Villa D’Annunzio 4* / Grifone 4*

Roma Ergife Palace 4* / Green Park Pamphili 4* / 
Smooth Roma West 4*

Salerno (Cava 
De Tirreni) Holiday Inn Cava De’Tirreni 4*

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roteiro:           Milão 1N  Lago Garda / Verona / Veneza 1N  Pádua / Pisa / Florença 2N   Siena / Assis / Roma  4N  Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno (Cava de Tirreni)   2N  Positano / Pompeia

Base número de pessoas 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.480 425

Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Costa Amalfitana

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espa-

nhol para os traslados e visitas descritas no 
roteiro. Se os clientes pretenderem adicionar, 
alguma visita ao roteiro, têm de comunicar 
com o motorista/guia ,que viaja com os pas-
sageiros ,através do telefone ou Whatssap 
48 horas antes do serviço, para se informar 
o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de 
segurança e recomentadas ao dia de hoje 
por as Organizações Governamentais, desin-
feção diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras 
para a segurança da sua viagem familiar.  
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2.345€

8

croÁcIa e montenegro  

ref: mg-4229

2020
Set: 06, 13,  20, 27
Out: 04, 18
2021
Mai: 16, 30 
Jun: 13, 27 
Jul:  11, 25    
Ago: 08, 22  
Set: 05, 19
Out: 03, 17

Datas de  
chegada a Zagreb

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os traslados 
de chegada e visita panorâmica em Zagreb; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Zagreb ao 3º dia até a 
chegada a Dubrovnik ao 5º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o trasla-
do de saída e visita panorâmica de Dubrov-
nik e visita a Kotor;

•  Hoteis previstos ou similares em regime de 
alojamento e café da manhã;

•  Taxas de alojamento;
•  Jantar em Zadar e Split;
•  Guias locais falando Espanhol ou Portu-

guês durante as visitas previstas em Za-
greb, Split, Mostar e Dubrovnik;

•  Entradas no Parque Nacional dos Lagos de 
Pltvice com passeio de barco no lago Kojiak;

•  Entradas na Igreja de S. Donato em Zadar. Mos-
teiro Franciscano , Mosteiro Dominico, Palácio do 
Reitor e Catedral de Dubrovnik. Palácio de Diocle-
ciano, Templo de Júpiter e Catedral de Split;

•  Visita da cidade de Kotor em Montenegro 
com entradas na Catedral;

Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Itinerário:
Museu, o minarete de Koski Mehmed- Pasha. Tempo 
livre e continuação para Dubrovnik. Hospedagem.

06º dia - Dubrovnik   
Café da manhã. Pela manhã visita a pé da cidade: as 
famosas muralhas de Dubrovnik, fortalezas e torres 
oferecem uma visão mágica sobre as ilhas Elaphiti, 
dispersas como pérolas sobre o mar azul. Visita a pé ao 
centro medieval fundado no principio do séc. XIV com 
entradas no Mosteiro Franciscano, Mosteiro Dominico, 
Palácio do Reitor e Catedral. Tarde livre. Hospedagem.

07º dia - Dubrovnik – Kotor (Montenegro) - 
Dubrovnik  
Café da manhã. Saída para Montenegro. Passando ao 
largo do fiordo com impressionantes vistas chegada a 
Kotor. É uma cidade rica em tradição e história que nos 
oferece incríveis vistas panorâmicas, declarada Patri-
mónio Mundial pela UNESCO, a cidade antiga foi cons-
truída entre os sec. XII e XIV e está repleta de arquitectu-
ra medieval e monumentos históricos. Visita a Catedral. 
Chegada a Budva: os muros de pedra construídos pelos 
Venezianos cercam as ruas estreitas da antiga cidade 
medieval (Stari Grad). Regresso a Dubrovnik, atraves-
sando parte do fiorde em ferry. Hospedagem. 

08º dia - Dubrovnik 
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao 

aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma 
do hotel). 
Fim dos nossos serviços

01º dia - Zagreb
 Chegada ao aeroporto de Zagreb, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Restante dia livre. 
Hospedagem. 

02º dia - Zagreb
Café da manhã. Visita panorâmica de Zagreb, a capi-
tal croata, surge apartir da união de duas vilas me-
dievais (Kaptol e Gradec) onde ainda estão os restos 
de muralhas e torres. A Catedral com o Palácio do 
Bispo é o maior edifício da Igreja na Croácia, a Igreja 
de São Marcos, e o Teatro Nacional da Croácia tam-
bém são exemplos das delícias que a cidade ofere-
ce aos seus visitantes além do charme barroco da 
Cidade Alta, com pitorescos mercados ao ar livre, 
lojas diversas e cozinha nacional deliciosa. O centro 
histórico da cidade é composto por três partes: Kap-
tol é o centro da Igreja Católica do povo croata e da 
vida espiritual; Gradec, com o parlamento, é o centro 
administrativo a Cidade Baixa é o coração comercial 
de Zagreb contemporânea. Tarde livre. Hospedagem.

03º dia - Zagreb /Plitvice / Zadar
Café da manhã. Saída para o Parque de Plitvice, percurso 
a pé e passeio em barco pelo lago Kojiak. O parque foi 
declarado Património da Humanidade. Chegada a Zadar 
pela tarde, visita a pé da cidade: Igreja de São Donato 
(interior), Catedral de Santa Anastácia (exterior), a visita 
termina na praça dos Poços. Jantar e hospedagem. 

04º dia - Zadar /Sibenik / Trogir / Split  
Café da manhã. Saída para Sibenik onde se destaca a ca-
tedral de Santiago. Continuação em direção a Trogir, ci-
dade patromónio da humanidade, com tempo livre para 
visitar a catedral. Chegada a Split ao final da tarde.  Visita 
a pé da cidade que se desenvolveu dentro das muralhas 
do Palácio Diocleciano. Incluí entrada aos Sótãos do Palá-
cio, Templo de Jupiter e Catedral. Jantar  e hospedagem. 

05º dia - Split / Medjugorje / Mostar / Dubrovnik
Café da manhã. Saída para a Bósnia Herzegovina. Che-
gada a Medjugorje o maior centro de peregrinação da 
região dos Balcãs. Tempo livre. Continuação para Mos-
tar,  conhecida por a sua ponte medieval Stari Most, 
reconstruída após a guerra. Visita panorâmica da ci-
dade com as suas ruas estreitas e repletas de lojas, o 

Roteiro:           Zagreb 2N  Plitvice / Zadar 1N  Sibenik / Trogir / Split 1N  Medjugorje / Mostar / Dubrovnik  3N  Kotor (Montenegro) 

Cidade Hotel / Localização

Zagreb International 4
Zadar Kolovare 4*
Split President 4*
Dubrovnik Grand Hotel Park 4*     

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Zagreb

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol 

para os traslados e visitas descritas no roteiro. Se 
os clientes pretenderem adicionar, alguma visita 
ao roteiro, têm de comunicar com o motorista/guia 
,que viaja com os passageiros ,através do telefone 
ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se 
informar o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de 
segurança e recomentadas ao dia de hoje por 
as Organizações Governamentais, desinfeção 
diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a 
segurança da sua viagem familiar.  

Base número de pessoas 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.345 495

Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)
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ref: mg-4016

2.025€

8

2020
Set: 06, 13, 20, 27
Out: 04, 11, 18, 25 
Nov: 01, 15, 29
Dez: 13, 20, 27 
2021
Jan: 10, 24 
Fev: 07, 21     
Mar: 07, 21
Abri: 18 
Mai: 09, 23 
Jun: 06, 20 
Jul:  04, 18     
Ago: 01, 15, 29  
Set: 12, 26
Out: 10, 24, 31     
Nov: 14
Dez: 12, 19, 26 
2022
Jan: 23
Fev: 20
Mar: 20
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a ParisItinerário: 06º dia - Bruges / Roterdã / Delf / Haia / 

Amsterdã   
Café da manhã e saída para Roterdã, maior porto Eu-
ropa. Seguidamente continuação para Delf conhecida 
por a sua famosa porcelana. Chegada a Haia, capital 
admistrativa da Holanda e sede real. Tempo livre antes 
de seguir para Amsterdã. Hospedagem. 

07º dia - Amsterdã  
Após o café da manhã, visita panorâmica com parada 
no moinho de Rembrandt.  Prosseguiremos a visita 
pela Praça dos museus, pelo Grande Canal Amstel, 
Praça Damm, Passeio inclui visita ao centro histórico. 
Tarde livre. Hospedagem.   

08º dia - Amsterdã   
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel).
Fim dos nossos serviços

01º dia - Paris
 Chegada no aeroporto de Paris, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. À noite 
realizaremos uma visita incluída de Paris iluminada. 

02º dia - Paris
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade passando por: 
Campos Elíseos, Praça da Concórdia, Arco do Triunfo, Ópe-
ra, Bairro Latino, Sorbonne, etc. Tarde livre. Hospedagem.  

03º dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para passear nesta bela cida-
de. Hospedagem.

04º dia - Paris / Bruxelas 
Café da manhã e partida até a Bélgica. Chegada a 
Bruxelas e início da visita panorâmica para podermos 
observar os edifícios mais representativos da cidade. 
Destacamos a Grand Place, o Atomium, a Catedral de 
São Miguel e Manneken Pis, símbolo da cidade. Não 
poderá deixar a cidade sem provar a sua cerveja e o 
seu chocolate. Hospedagem.

05º dia - Bruxelas / Gante / Bruges 
Café da manhã e saída em direção a Gante. Início da visita 
pelo centro histórico, passando pela Catedral de S. Bavon, 
onde se pode admirar o políptico “A Adoração do Cordeiro 
Místico” de “Jan Van Eyck”. Continuação da viagem até Bru-
ges, cidade que conserva toda a sua beleza medieval. Inicia-
remos a visita panorâmica da cidade. Hospedagem. 

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os tras-
lados de chegada e visita panorâmica e 
Iluminações de Paris; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Paris ao 4º dia até a 
chegada a Amsterdã ao 6º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o traslado 
de saída e visita panorâmica de Amsterdã;

•  Hoteis previstos ou similares em regime de 
alojamento e café da manhã;

•  Guias locais falando Espanhol ou Portu-
guês durante as visitas previstas em Paris, 
Bruxelas, Bruges e Amsterdã;

•  Passeio noturno por Paris Iluminado;
Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Paris Mercure Porte Versalles Expo 4* / 
Novotel Porte D’Orleans 4*

Bruxelas Catalonia Brussels 3* sup 
Brujas Velotel 4* / Green Park 3*sup 

Amsterdã Corendon 4* / Park Inn City West 4* / Holiday 
Inn Arena Towers 4*

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roteiro:          Paris  3N   Bruxelas 1N  Gante / Bruges 1N  Roterdã / Delf / Haia / Amsterdã 2N

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.025 390

Alta
Em Duplo 2.150 505
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Bruges

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol para os trasla-

dos e visitas descritas no roteiro. Se os clientes pretenderem 
adicionar, alguma visita ao roteiro, têm de comunicar com o 
motorista/guia ,que viaja com os passageiros ,através do tele-
fone ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se informar 
o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de segurança e reco-
mentadas ao dia de hoje por as Organizações Governamentais, 
desinfeção diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a se-
gurança da sua viagem familiar.  
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2.830€

11

parIs, londres, amsterdã e BerlIm  

ref: mg-4055

2020
Set: 06, 13, 20, 27
Out: 04, 11, 18, 25 
Nov: 01, 15, 29
Dez: 13, 20, 27 
2021
Jan: 10, 24 
Fev: 07, 21     
Mar: 07, 21
Abri: 04 
Mai: 02, 16, 30 
Jun: 13, 27 
Jul:  11, 25        
Ago: 08, 22   
Set: 05, 19
Out: 03, 17, 31     
Nov: 28
Dez: 19, 26 
2022
Jan: 09
Fev: 06
Mar: 06, 20
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a Paris

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os trasla-
dos de chegada e visita panorâmica de Paris; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Paris ao 4º dia até a 
chegada a Berlim ao 9º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o trasla-
do de saída e visita panorâmica de Berlim;

•  Taxa de alojamento;
•  Hoteis previstos ou similares em regime de 

alojamento e café da manhã;
•  Guias locais falando Espanhol ou Português 

durante as visitas previstas em Paris, Lon-
dres, Bruges, Amsterdã, Frankfurt e Berlim;

•  Passeio noturno por Paris Iluminado;
•  Travessia Canal da Mancha Calais/ Dover 

em ferry e Folkestone/ Calais por Eurotú-
nel ou vice versa;

•  Passeio por o centro histórico de Amsterdã;
•  Cruzeiro no Reno de 1 hora aproximada-

mente, entre Boppard e St. Goar
Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Itinerário:
07º dia - Amsterdã   
Após o café da manhã, visita panorâmica com parada no 
moinho de Rembrandt. Prosseguiremos a visita pela Pra-
ça dos museus, pelo Grand Canal Amstel, Praça Damm, 
Estação Central e pelo Bairro Judeu. Passeio inclui tam-
bém visita ao centro histórico. Tarde livre. Hospedagem. 

08º dia - Amsterdã / Boppard / Cruzeiro no 
Reno / St. Goar / Frankfurt    
Café da manhã. Saída em direção a Boppard, acompa-
nhando o percurso do Reno. Embarque num cruzeiro 
onde poderemos admirar o rochedo Loreley, diversos 
castelos e vinhas nas encostas do rio Reno. Desembar-
que em St. Goar. Continuação da viagem até Frankfurt 
para visitar a Praça Rommer. Hospedagem. 

09º dia - Frankfurt / Erfurt / Berlim 
Café da manhã e saída até Erfurt onde efetuaremos o 
tour orientativo desta cidade medieval, duas principais 
vias do Império que ligava a região do Reno com a Rús-
sia, onde o jovem Lutero estudou filosofia. Continuação 
até Berlim. Hospedagem. 

10º dia - Berlim  
Café da manhã. Saída para visita panorâmica destacan-
do a Porta de Bradenburgo, o Reichstag (sede do Parla-
mento alemão), Igreja memorial Kaiser, Alexander Platz, 
entre outras atrações. Tarde livre. Hospedagem.

11º dia - Berlim 
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao 

aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma 
do hotel).  Fim dos nossos serviços

01º dia - Paris 
 Chegada ao aeroporto de Paris, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. Paris 
é uma das cidades mais belas do mundo e uma das mais 
visitadas, uma cidade mágica com encanto especial. À 
noite realizaremos uma visita incluída de Paris iluminada.

02º dia - Paris 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade passan-
do por: Campos Elíseos, Praça da Concórdia, Arco do 
Triunfo, Ópera, Bairro Latino, Sorbonne, etc. Tarde 
livre. Hospedagem. 

03º dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para passear nesta bela cidade. 
Hospedagem. 

04º dia - Paris / Calais / Dover / Londres   
Café da manhã. Saída em direção ao porto de Calais para 
embarque em ferry com destino a Dover atravessando o 
Canal da Mancha. Chegada a Dover, continuação em ôni-
bus até Londres. Hospedagem. 

05º dia - Londres 
Café da manhã. De manhã visita panorâmica da cidade, 
breve parada para admirar o Parlamento, o Big Ben e a 
Abadia de Westminster. Continuação do tour por Trafal-
gar Square, Picadilly Circus, Regent Street, e Palácio de 
Buckingham (possibilidade de observar o render da guar-
da). Tarde livre para desfrutar da cidade. Hospedagem.

06º dia - Londres / Folkestone / Calais / Bruges / 
Amsterdã    
Café da manhã. Saída em direção a Folkestone para 
a travessia do Canal da Mancha no “Le Shuttle”, com 
destino a Calais. Chegada e continuação da viagem por 
estrada até a Bélgica. Parada em Bruges e visita guiada 
por a cidade. Chegada a Amsterdã. Hospedagem. 

Roteiro:           Paris 3N  Calais / Dover / Londres 2N  Folkestone / Calais / Bruges / Amsterdã 2N  Boppard / Cruzeiro no Reno / St. 
Goar / Frankfurt  1N  Erfurt / Berlim  1N  

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.830 565

Alta
Em Duplo 3.035 680
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel / Localização

Paris Mercure Porte Versalles Expo 4* / 
Novotel Porte D’Orleans 4*

Londres Britannia Int 4* / 
Hampton Hiltin Earling 3*sup

Amsterdã Corendon Vitality 4* / Park Inn City 
West 4* / Holiday Inn Arena Tower 4*

Dubrovnik Maritim Frankfurt 4*

Berlim Intercity Haupbahhof 4* / Maritim ProArte 4* 
/ Maritim Berlin 4* / Andel’s By Vienna

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Berlim

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol para os trasla-

dos e visitas descritas no roteiro. Se os clientes pretenderem 
adicionar, alguma visita ao roteiro, têm de comunicar com o 
motorista/guia ,que viaja com os passageiros ,através do tele-
fone ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se informar 
o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de segurança e reco-
mentadas ao dia de hoje por as Organizações Governamen-
tais, desinfeção diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para 
a segurança da sua viagem familiar.  
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ref: mg-4022

2.615€

12

2020
Set: 04, 11, 18, 25  
Out: 02, 09, 16, 23, 30 
Nov: 06, 20 
Dez: 04, 18, 25  
2021
Jan: 01, 15, 29  
Fev: 12, 26     
Mar: 12, 26
Abri: 09, 23 
Mai: 07, 14, 21, 28  
Jun: 04, 11, 18, 25 
Jul:  02, 09, 16, 23, 30     
Ago: 06, 13, 20, 27  
Set: 03, 10, 17, 24
Out: 01, 08, 15, 22, 29     
Nov: 05, 19
Dez: 03, 17, 24, 31 
2022
Jan: 14, 28
Fev: 11, 25
Mar: 11, 25
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a AmesterdãItinerário:

07º dia - Praga  
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem.  

08º dia - Praga / Bratislava / Viena   
Após o café da manhã, saída em direcção a Bratislava. 
Chegada e início do tour de orientação na capital eslo-
vaca, antiga Presburgo, uma das cidades do Império 
austro-húngaro. Continuação da viagem até Viena. 
Chegada e visita panorâmica passando pela famosa 
Ringstrasse, avenida que circunda a cidade de Viena. 
Passaremos também pela Ópera Museu de Belas Ar-
tes, Parlamento, Universidade, Igreja Votiva, Palácio 
de Belvedere e Prater. Continuação do tour que inclui 
um passeio a pé pelo centro histórico de Viena que ter-
minará na Catedral de Santo Estevão. Hospedagem. 

09º dia - Viena   
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem.

10º dia - Viena / Budapeste   
Café da manhã. Saída para Budapeste conhecida 
como a Rainha do Danúbio. Chegada e restante tempo 
livre. Visita panorâmica percorrendo as zonas de Buda 
e Peste, o Bastião dos pescadores, a Praça dos Heróis 
com a sua colonata e a Avenida Andrassy, denomina-
da património da humanidade. Hospedagem. 

11º dia - Budapeste   
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem.

12º dia - Budapeste   
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel).
Fim dos nossos serviços

01º dia - Amsterdã
 Chegada ao aeroporto de Amsterdã, traslado ao 

hotel (Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. 

02º dia - Amsterdã 
Café da manhã. Visita panorâmica com parada no moinho 
de Rembrant. Prosseguiremos a visita pela Praça dos mu-
seus, pelo Grande Canal Amstel, Pela Praça Damm, Esta-
ção Central, Bairro Judeu. Passeio inclui visita ao centro 
histórico. Tarde livre. Hospedagem. 

03º dia - Amesterdã / Boppard / Cruzeiro 
Reno / St. Goar / Frankfurt 
Café da manhã. Saída em direção a Boppard, cidade 
alemã junto ao rio Reno, o maior rio da Europa Oci-
dental. Embarque num cruzeiro onde poderemos 
admirar o rochedo Loreley e diversos castelos e vi-
nhas nas encostas do rio Reno. Desembarque em St 
Goar e continuação da viagem por terra até Frank-
furt para visitar a Praça Rommer. Hospedagem.

04º dia - Frankfurt / Erfurt / Berlim 
Café da manhã e saída até Erfurt onde efetuaremos 
o tour orientativo desta cidade medieval, duas princi-
pais vias do Império que ligava a região do Reno com 
a Rússia, onde o jovem Lutero estudou filosofia. Con-
tinuação até Berlim. Hospedagem.

05º dia - Berlim  
Café da manhã. Saída para uma visita panorâmica destacan-
do a Porta de Bradenburgo, o Reichstag (sede do Parlamento 
alemão), a Igreja memorial Kaiser, a Alexander Platz, o Muro de 
Berlim, entre outras atracções. Resto de dia livre. Hospedagem.

06º dia - Berlim / Dresden / Praga   
Após o café da manhã, iniciaremos a viagem até Dres-
den, cidade cruelmente bombardeada durante a Se-
gunda Guerra Mundial, onde realizaremos um tour de 
orientação. Continuação da viagem até Praga, capital da 
República Checa. Chegada a Praga e visita panorâmica 
destacando a Torre da Pólvora, a Wenceslau Square, a 
Prefeitura com a sua torre e o seu famoso relógio astro-
nómico, o bairro judeu e a Ponte D Carlos. Hospedagem.

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os tras-
lados de chegada e visita panorâmica de 
Amsterdã; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Amsterdã ao 3º dia 
até a chegada a Budapeste ao 10º dia do 
programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o trasla-
do de saída em Budapeste;

•  Taxa de alojamento;
•  Hoteis previstos ou similares em regime de 

alojamento e café da manhã;
•  Guias locais falando Espanhol ou Por-

tuguês durante as visitas previstas em 
Amsterdã, Frankfurt, Berlim, Praga, Viena 
e Budapeste;

•  Cruzeiro no Reno de 1 hora aproximada-
mente, entre Boppard e St. Goar;

•  Passeio por o centro histórico de Amsterdã 
e Viena

Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Amsterdã Corendon 4*/ Park Inn City West4* / 
Holiday Inn Arena Towers 4*

Frankfurt Maritim Frankfurt 4*

Berlim
Intercity Haupbahhof 4* / Maritim 
ProArte 4* / Maritim Berlin 4* / 
Andel’s By Vienna

Praga Clarion Congress 4* / Green Garden 4*
Viena Ananas 4* / Roomz Vienna Prater 4* / Zeitgeist 4*
Budapeste Radisson Beke 4* / Mercure Castle Hill 4* 

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roteiro:           Amesterdã 2N  Boppard / Cruzeiro Reno / St. Goar / Frankfurt  1N   Erfurt / Berlim 2N  Dresden / Praga 2N  
Bratislava / Viena 2N  Budapeste 2N

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.615 485

Alta
Em Duplo 2.790 610
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Praga

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol para os trasla-

dos e visitas descritas no roteiro. Se os clientes pretenderem 
adicionar, alguma visita ao roteiro, têm de comunicar com o 
motorista/guia ,que viaja com os passageiros ,através do tele-
fone ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se informar 
o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de segurança e reco-
mentadas ao dia de hoje por as Organizações Governamentais, 
desinfeção diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a segu-
rança da sua viagem familiar.  
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9

grandes cIdades ImperIaIs  

ref: mg-4043

2020
Set: 07, 14, 21, 28 
Out: 05, 12, 19, 26 
Nov: 02, 09, 23
Dez: 07, 21, 28 
2021
Jan: 04, 18  
Fev: 01, 15     
Mar: 01, 15, 29
Abri: 12, 26 
Mai: 10, 17, 24, 31  
Jun: 07, 14, 21, 28 
Jul:  05, 12, 19, 26        
Ago: 02, 09, 16, 23, 30    
Set: 06, 13, 20, 27 
Out: 04, 11, 18, 25     
Nov: 01, 08, 22
Dez: 06, 20, 27 
2022
Jan: 03, 17, 31 
Fev: 14, 28
Mar: 14, 28
Temporada Baixa 
Temporada Alta 

Datas de  
chegada a Berlim

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os trasla-
dos de chegada e visita panorâmica de Berlim; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Berlim ao 3º dia até a 
chegada a Budapeste ao 7º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o traslado 
de saída em Budapeste;

•  Taxa de alojamento;
•  Hoteis previstos ou similares em regime de 

alojamento e café da manhã;
•  Guias locais falando Espanhol ou Português 

durante as visitas previstas em Berlim, Pra-
ga, Viena e Budapeste;

•  Passeio por o centro histórico de Viena

Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Itinerário:
avenida que circunda a cidade de Viena. Passaremos pela 
Ópera, Museu de Belas Artes, Parlamento, Universidade, 
Igreja Votiva, Palácio de Belvedere e pelo Prater. Conti-
nuação do tour que inclui um passeio a pé pelo centro 
histórico de Viena que terminará na Catedral de Santo 
Estevão. Hospedagem. 

06º dia - Viena    
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem.

07º dia - Viena /Budapeste    
Café da manhã. Saída para Budapeste conhecida como a 
Rainha do Danúbio. Chegada e restante tempo livre. Vi-
sita panorâmica percorrendo as zonas de Buda e Peste, 
o Bastião dos pescadores a Praça dos Heróis com a sua 
colonata e a Avenida Andrassy, denominada património 
da humanidade. Hospedagem. 

08º dia - Budapeste     
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter pes-
soal. Hospedagem. 

09º dia - Budapeste  
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao 

aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma 
do hotel).  
Fim dos nossos serviços

01º dia - Berlim 
  Chegada ao aeroporto de Berlim, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. 

02º dia - Berlim  
Café da manhã. Saída para uma visita panorâmica 
destacando a Porta de Bradenburgo, o Reichstag 
(sede do Parlamento alemão), a Igreja memorial Kai-
ser, a Alexander Platz, o Muro de Berlim, entre ou-
tras atrações. Resto de dia livre. Hospedagem.

03º dia - Berlim /Dresden / Praga 
Após o café da manhã, iniciaremos a viagem até Dres-
den, cidade cruelmente bombardeada durante a Se-
gunda Guerra Mundial, onde realizaremos um tour de 
orientação. Continuação da viagem até Praga, capital 
da República Checa. Chegada e visita panorâmica des-
tacando a Torre da Pólvora, Praça Wenceslau, Prefeitura 
com a sua torre e o seu famoso relógio astronómico,o 
Bairro Judeu e a Ponte D. Carlos. Hospedagem.  

04º dia - Praga    
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter pes-
soal. Hospedagem.

05º dia - Praga / Bratislava / Viena  
Após o café da manhã, saída em direção a Bratislava. 
Chegada e início do tour de orientação na capital eslova-
ca, antiga Presburgo, uma das cidades do Império aus-
tro-húngaro. Continuação da viagem até Viena. Chegada 
e visita panorâmica passando pela famosa Ringstrasse, 

Roteiro:         Berlim 2N  Dresden / Praga 2N  Bratislava / Viena 2N  Budapeste  2N  

Baixa 6 pax Supl.Single

Em Duplo 1.865 340

Alta
Em Duplo 1.985 410
Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel / Localização

Berlim
Intercity Haupbahhof 4* / 
Maritim ProArte 4* / Maritim Berlin 4* / 
Andel’s By Vienna

Praga Clarion Congress 4* / Green Garden 4* 

Viena Ananas 4* / Roomz Vienna Prater 4* / 
Zeitgeist 4*

Budapeste Radisson Beke 4* / Mercure Castle 
Hill 4* 

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Viena

CIRCUITO
PRIVATIVO

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol para os trasla-

dos e visitas descritas no roteiro. Se os clientes pretenderem 
adicionar, alguma visita ao roteiro, têm de comunicar com o 
motorista/guia ,que viaja com os passageiros ,através do tele-
fone ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se informar 
o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de segurança e reco-
mentadas ao dia de hoje por as Organizações Governamen-
tais, desinfeção diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para 
a segurança da sua viagem familiar.  
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2.755€

11

Datas de  
chegada a ParisItinerário:

06º dia - Berlim    
Café da manhã. Saída para visita panorâmica desta-
cando a Porta de Bradenburgo, o Reichstag (sede do 
Parlamento alemão), Igreja memorial Kaiser, Alexan-
der Platz, entre Museus de Berlim . Resto dia livre. 
Hospedagem.

07º dia - Berlim / Poznan / Varsóvia  
Café da manhã. Saída até Poznan, tour de orientação 
a uma das cidades mais antigas da Polônia. O centro 
turístico da cidade é a Praça Velha com inúmeros mo-
numentos e museus. A Prefeitura renascentista, com 
belas galerias abriga o Museu de História da Cidade, 
etc. Continuação para Varsóvia. Hospedagem.  

08º dia - Varsóvia    
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da cidade 
destacando os principais monumentos e qualidades 
dos mesmos, especialmente os que se encontram lo-
calizados no percurso real. Tarde livre para atividades 
de caráter pessoal. Hospedagem.

09º dia - Varsóvia / Czestochowa / Cracóvia    
Café da manhã. Saída para Czestochowa para visitar 
a Virgem Negra de todos os polacos. Este século mi-
lhões de visitantes tem visitado a Virgem. Continua-
ção para Cracóvia. Chegada a Cracóvia e visita pano-
râmica da cidade destacamos: O Castelo de Cracóvia, 
Igrejas medievais, cidade velha, mercado tradicional, 
gueto judeu. Hospedagem. 

10º dia - Cracóvia    
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem.

11º dia - Cracóvia   
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel).
Fim dos nossos serviços

01º dia - Paris
 Chegada ao aeroporto de Paris, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. Paris 
é uma das cidades mais belas do mundo e uma das mais 
visitadas, uma cidade mágica com encanto especial. À 
noite realizaremos uma visita incluída de Paris iluminada. 

02º dia - Paris 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade passando por: 
Campos Elíseos, Praça da Concórdia, Arco do Triunfo, Ópe-
ra, Bairro Latino, Sorbonne, etc. Tarde livre. Hospedagem.

03º dia - Paris  
Café da manhã. Dia livre para passear nesta bela 
cidade. Hospedagem.

04º dia - Paris / Boppard / Cruzeiro no Reno / 
St. Goar / Frankfurt  
Café da manhã. Saída em direção a Boppard, cidade 
alemã junto ao rio Reno, o maior rio da Europa Oci-
dental. Embarque num cruzeiro onde poderemos ad-
mirar o rochedo Loreley e diversos castelos e vinhas 
nas encostas do rio Reno. Desembarque em St. Goar 
e continuação da viagem por terra até Frankfurt para 
visitar a Praça Rommer. Hospedagem. 

05º dia - Frankfurt / Erfurt / Berlim   
Café da manhã e saída até Erfurt onde efetuaremos o tour 
orientativo desta cidade medieval, duas principais vias do Im-
pério que ligava a região do Reno com a Rússia, onde o jovem 
Lutero estudou filosofia. Continuação até Berlim. Hospedagem. 

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os trasla-
dos de chegada e visita panorâmica de Paris; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Paris ao 4º dia até a 
chegada a Berlim ao 9º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o trasla-
do de saída e visita panorâmica de Cracóvia;

•  Taxa de alojamento;
•  Hoteis previstos ou similares em regime de 

alojamento e café da manhã;
•  Guias locais falando Espanhol ou Portu-

guês durante as visitas previstas em Paris, 
Berlim, Varsóvia e Cracóvia;

•  Visita a Paris Iluminado;
•  Cruzeiro no Reno de 1 hora aproximada-

mente entre Boppard e St. Goar

Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Paris Mercure Porte Versalles Expo 4* / 
Novotel Porte D’Orleans 4*

Frankfurt Maritim Frankfurt 4*

Berlim
Intercity Haupbahhof 4* / Maritim 
ProArte 4* / Maritim Berlin 4* / 
Andel’s By Vienna

Varsovia Novotel Centrum 
Cracovia Novotel Centrum 

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roteiro:           Paris  3N   Boppard / Cruzeiro no Reno / St. Goar / Frankfurt  1N  Erfurt / Berlim 2N  Poznan / Varsóvia 2N  
Czestochowa / Cracóvia  2N   

Cracóvia

CIRCUITO
PRIVATIVO

2020
Set: 03, 10, 17
Out: 01
2021
Mai: 06, 20 
Jun: 03, 17 
Jul:  01, 15, 29    
Ago: 12  
Set: 02, 16, 30

Base número de pessoas 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.755 585

Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol 

para os traslados e visitas descritas no roteiro. Se 
os clientes pretenderem adicionar, alguma visita 
ao roteiro, têm de comunicar com o motorista/guia 
,que viaja com os passageiros ,através do telefone 
ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se 
informar o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de 
segurança e recomentadas ao dia de hoje por 
as Organizações Governamentais, desinfeção 
diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a 
segurança da sua viagem familiar.  



Mini grupos Europa 2020/2022C
irc

ui
to

s 
Pr

iv
at

iv
os

 e
m

 M
in

i V
an

16

d e s d e

d I a s

1.650€

8

paÍses BÁltIcos  

ref: mg-4149

2020
Set: 03
2021
Jun: 10
Jul:  08    
Ago: 05  
Set: 09

Datas de  
chegada a Vilnius

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os trasla-
dos de chegada e visita panorâmica de Vilnius; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/guia 
desde a saída  de Paris ao 3º dia até a chegada 
a Tallin ao 5º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o traslado 
de saída e visita panorâmica de Tallin;

•  Taxa de alojamento;
•  Hoteis previstos ou similares em regime de 

alojamento e café da manhã;
•  Guias locais falando Espanhol ou Português 

durante as visitas previstas em Vilnius, Riga 
e Tallin;

•  Entrada Palácio Barroco em Rundale

Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Itinerário:
da Letónia, antiga cidade hanseática, irá descobrir 
todos os estilos arquitectónicos: Barroco, Renascen-
tista, Neoclássico, Império, etc. O passeio leva-o ainda 
a visitar a Igreja de S. Pedro e a Catedral. Tarde livre. 
Hospedagem. 

05º dia - Riga / Parnu / Tallin   
Café da manhã. Saída em direção a Parnu famosa cida-
de balnear da Estónia. Tempo livre e continuação para 
Tallin capital da Estónia, considerada uma das jóias do 
Báltico, declarada pela UNESCO como Património Mun-
dial. Hospedagem. 

06º dia - Tallin     
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade para ad-
mirar a Catedral de Alexander Nevski, a parte antiga da 
cidade com a Igreja Niguliste e a Prefeitura do séc. XIII 
(com entrada), etc. Tarde livre. Hospedagem. 

07º dia - Tallin     
Café da manhã e dia livre para continuar explorando esta 
bela cidade. Hospedagem. 

08º dia - Tallin      
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao 

aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma 
do hotel).  

Fim dos nossos serviços

01º dia - Vilnius  
  Chegada ao aeroporto de Vilnius, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem.

02º dia - Vilnius  
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade que in-
clui: passeio pelo centro histórico da cidade decla-
rado Património da Humanidade pela UNESCO, a 
Catedral, a Torre Gediminas, Igreja de Pedro e Paulo, 
Igreja Gótica St. Ana, antiga Universidade (entrada), 
e a Capela da Presa com a Madonna de Vilnius. Tarde 
livre.. Hospedagem. 

03º dia - Vilnius / Rundale / Riga  
Café da manhã. Saída em direção Siauliai, visitando a 
Colina das Cruzes, centro de peregrinação onde milha-
res de peregrinos costumam depositar uma cruz ou um 
terço no chão. Já na Letónia visita ao Palácio Barroco 
de Rundale, do sec. XVIII (com entrada, sem guia), que 
foi construído pelo mesmo arquitecto do Museu Er-
mitage de São Petersburgo. Chegada a Riga com uma 
grande riqueza histórica e arquitectónica, coexistem 
casas habitadas e torres de Igrejas da Idade Média, 
com edifícios de arquitectura “art nouveau”e ecléctico. 
Hospedagem. 

04º dia - Riga     
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, capital 

Roteiro:          Vilnius 2N  Rundale / Riga 2N  Parnu / Tallin 3N  

Cidade Hotel / Localização

Vilnius Crowne Plaza Vilnius 4* 
Riga Bellevue Park 4* 
Tallin Park Inn Meriton 4* 

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Riga

CIRCUITO
PRIVATIVO

Base número de pessoas 6 pax Supl.Single

Em Duplo 1.650 335

Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol 

para os traslados e visitas descritas no roteiro. Se 
os clientes pretenderem adicionar, alguma visita 
ao roteiro, têm de comunicar com o motorista/guia 
,que viaja com os passageiros ,através do telefone 
ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se 
informar o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de 
segurança e recomentadas ao dia de hoje por 
as Organizações Governamentais, desinfeção 
diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a 
segurança da sua viagem familiar.  
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2.740€

14

Datas de  
chegada a BerlimItinerário:

da música, dos lendários salões de chá, padarias e ca-
fés literários que conheceu sua época de ouro no final 
século XIX. Chegada a Budapeste e visita panorâmica 
percorrendo as zonas de Buda e Peste, o Bastião dos 
pescadores, a Praça dos Heróis com a sua colonata e a 
Avenida Andrassy, denominada património da huma-
nidade. Hospedagem. 

08º dia - Budapeste    
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem. 

09º dia - Budapeste /Praga    
Café da manhã. Saída em direção a Républica Tcheca e 
a sua capital Praga. Chegada e primeiro contacto com 
as pessoas e ruas da cidade mais charmosa da Europa 
Central. Hospedagem. 

10º dia - Praga    
Café da manhã. Saída para uma visita panorâmica 
destacando a Torre da Pólvora, Praça Wenceslau, 
Prefeitura com a sua torre e o seu famoso relógio as-
tronómico, o Bairro Judeu e a Ponte D Carlos. Tarde 
livre. Hospedagem. 

11º dia - Praga    
Café da manhã. Dia livrepara atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem. 

12º dia - Praga / Bratislava / Viena    
Após o café da manhã, saída em direcção a Bratislava. 
Chegada e início do tour de orientação na capital es-
lovaca, antiga Presburgo, uma das cidades do Império 
austro-húngaro. Continuação da viagem até Viena. 
Chegada e visita panorâmica passando pela famosa 
Ringstrasse, avenida que circunda a cidade de Viena. 
Passaremos pela Ópera, Museu de Belas Artes, Parla-
mento, Universidade, Igreja Votiva, Palácio de Belve-
dere e pelo Prater. Continuação do tour que inclui um 
passeio a pé pelo centro histórico de Viena que ter-
minará na Catedral de Santo Estevão. Hospedagem. 

13º dia - Viena     
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem. 

14º dia - Viena    
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel).Fim dos nossos serviços

01º dia - Berlim
  Chegada no aeroporto de Berlim, traslado ao hotel 

(Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem. 

02º dia - Berlim 
Café da manhã. Saída para uma visita panorâmica desta-
cando a Porta de Bradenburgo, o Reichstag, a Igreja me-
morial Kaiser, a Alexander Platz, o Muro de Berlim. Resto 
de dia livre para opcionalmente visitar os Museus de Ber-
lim. Hospedagem.

03º dia - Berlim / Poznan / Varsóvia   
Café da manhã. Saída até Poznan, tour de orientação 
a uma das cidades mais antigas da Polônia. O centro 
turístico da cidade é a Praça Velha com inúmeros mo-
numentos e museus. A Prefeitura renascentista, com 
belas galerias abriga o Museu de História da Cidade, 
etc. Continuação para Varsóvia. Hospedagem.

04º dia - Varsóvia  
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da 
cidade destacando os principais monumentos e 
qualidades dos mesmos, especialmente os que se 
encontram localizados no percurso real. Tarde livre. 
Hospedagem. 

05º dia - Varsóvia / Czestochowa / Cracóvia   
Café da manhã. Saída para Czestochowa para visitar a Virgem 
Negra de todos os polacos. Este século milhões de visitantes 
tem visitado a Virgem. Continuação para Cracóvia. Chegada a 
Cracóvia e visita panorâmica da cidade destacamos: O Castelo 
de Cracóvia, Igrejas medievais, cidade velha, etc. Hospedagem. 

06º dia - Cracóvia     
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem. 

07º dia - Cracóvia / Budapeste  
Café da manhã. Atravessando as Montanhas Tatra 
passando pela cidade Banska Bystrica. De tarde che-
gada a Budapeste, capital húngara conhecida como a 
Rainha do Danúbio. É a cidade dos banhos, da dança, 

•  Minivan privada (4-6 pax) durante os tras-
lados de chegada e visita panorâmica de 
Berlim; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/
guia desde a saída  de Berlim ao 3º dia até 
a chegada a Viena ao 12º dia do programa;

•  Minivan privada (4-6 pax) durante o traslado 
de saída em Viena;

•  Taxa de alojamento;
•  Hoteis previstos ou similares em regime de 

alojamento e café da manhã;
•  Guias locais falando Espanhol ou Português 

durante as visitas previstas em Berlim Var-
sóvia, Cracóvia, Budapeste, Praga e Viena;

•  Passeio por o centro histórico de Viena

Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no 

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Berlim 
Intercity Haupbahhof 4* / 
Maritim ProArte 4* / Maritim Berlin 4* / 
Andel’s By Vienna

Varsovia                 Novotel Centrum 
Cracovia                 Novotel Centrum 
Budapeste           Radisson Beke 4* / Mercure Castle Hill 4* 
Praga Clarion Congress 4* / Green Garden 4* 
Viena Ananas 4* / Roomz Vienna Prater 4* / Zeitgeist 4*

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Roteiro:           Berlim 2N   Poznan / Varsóvia 2N  Czestochowa / Cracóvia 2N  Budapeste  2N  Praga 3N  Bratislava / Viena 2N

Budapeste

CIRCUITO
PRIVATIVO

2020
Set: 07, 14, 21
Out: 05
2021
Mai: 10, 24 
Jun: 07, 21 
Jul:  05, 19    
Ago: 02, 16  
Set: 06, 20
Out: 04

Base número de pessoas 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.740 685

Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol 

para os traslados e visitas descritas no roteiro. Se 
os clientes pretenderem adicionar, alguma visita 
ao roteiro, têm de comunicar com o motorista/guia 
,que viaja com os passageiros ,através do telefone 
ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se 
informar o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de 
segurança e recomentadas ao dia de hoje por 
as Organizações Governamentais, desinfeção 
diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a 
segurança da sua viagem familiar.  
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2.820€

9

escandInÁVIa e  FIordes  

ref: mg-4109

2020
Set: 06, 13
2021
Jun: 06, 20
Jul:  04, 18    
Ago: 01, 08, 15, 22  
Set: 05, 19

Datas de  
chegada a Bergen

•  Minivan privada (4-6pax) durante os traslados 
de chegada e visita panorâmica de Bergen; 

•  Minivan privada (4-6 pax) com motorista/guia 
desde a saída  de Bergen ao 3º dia até a che-
gada a Estocolmo ao 7º dia do programa

•  Minivan privada durante o traslado de saída e 
visita panorâmica em Estocolmo;

•  Hoteis previstos ou similares em regime de
alojamento e café da manhã;

•  Jantar na Região dos Fiordes;
•  Taxas de alojamento;
•  Guias locais em Espanhol ou Português du-

rante as visitas previstas em Oslo, Bergen e
Estocolmo; 

•  Cruzeiros nos Fiordes de Sognefjord e Geiranger;
•  Visita ao Glaciar Briksdals 
Não Incluso
•  Guia acompanhante durante o circuito;
•  Extras, tudo o que não esteja incluído no

programa; 
•  Entradas nos museus que não estejam

mencionado em “Incluso”

Incluso:

Itinerário:
chegada a Lillehamer. Visita às pistas de ski. Pela tarde, 
chegada a Oslo. Hospedagem.

06º dia - Oslo     
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da cida-
de: Parque Frogner, Avenida Karl- Johans, Prefeitura, 
Palácio Real, entre outras atrações. Tarde livre e hos-
pedagem.  

07º dia - Oslo /Karlstad / Estocolmo      
Café da manhã. Saída com destino a Karlstad, cidade fa-
mosa por desfrutar do maior numero de dias de sol por 
ano. Continuação até á capital sueca, Estocolmo. Chega-
da e tempo livre. Hospedagem.

08º dia - Estocolmo     
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade 
onde se encontra o Palácio Real, Catedral, etc. Tarde livre. 
Hospedagem.

09º dia - Estocolmo       
Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao 

aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma 
do hotel).  

Fim dos nossos serviços

01º dia - Bergen   
  Chegada ao aeroporto de Bergen, traslado ao ho-

tel (Quarto disponível após as 14h00). Resto de dia livre. 
Hospedagem. 

02º dia - Bergen  
Café da manhã e visita panorâmica da cidade: as ca-
sas hanseáticas características de Bergen e a cidade 
antiga. Tarde livre. Hospedagem. 

03º dia - Bergen / Loen (Região dos Fiordes)   
Café da manhã. Saída para um cruzeiro pelo Sognefjord 
– o fiorde dos sonhos. Chegada à região dos Fiordes. 
Jantar e hospedagem. 

04º dia - Loen / Briskdal / Geiranger / Alesund      
Café da manhã. Dia inteiro dedicado a percorrer esta 
região, incluindo a visita ao glaciar de Briksdals. Em-
barque no cruzeiro de 50 minutos no Fiorde de Gei-
ranger. Depois de desfrutar das espectaculares paisa-
gens, chegaremos a Alesund. Hospedagem. 

05º dia - Alesund / Lillehamer / Oslo   
Café da manhã. Saída através das terras Troll e do Vale de 
Romsdal, passando pelas povoações de Otta e Dombas, 

Roteiro:          Bergen 2N  Loen  1N  Briskdal / Geiranger / Alesund 1N  Lillehamer / Oslo 2N  Karlstad / Estocolmo 2N

Cidade Hotel / Localização

Bergen Scandic Nepturn 4*
Fiordos Loenfjord Hotel 4* 
Alesund Scandic Alesund 4*
Oslo Scandic Solli 4*
Estocolmo Scandic Malmen 4* 

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Fiordes

CIRCUITO
PRIVATIVO

Base número de pessoas 6 pax Supl.Single

Em Duplo 2.820 615

Consulte outras bases e datas

Preços por pessoa (Em Euros)

Muito Importante
•  Minivan com motorista/guia falando espanhol

para os traslados e visitas descritas no roteiro. Se 
os clientes pretenderem adicionar, alguma visita 
ao roteiro, têm de comunicar com o motorista/guia 
,que viaja com os passageiros ,através do telefone 
ou Whatssap 48 horas antes do serviço, para se 
informar o preço ao cliente e confirmar serviço extra.

•  Minivan dotadas com todas as medidas de 
segurança e recomentadas ao dia de hoje por 
as Organizações Governamentais, desinfeção 
diária, gel hidroalcoólico a bordo, regras para a 
segurança da sua viagem familiar.  



MINI GRUPOS EUROPA 2020/2022

        01º Dia (Sábado): Brasil /Frankfurt
Saída em vôo previsto com destino a Frankfurt. 
Noite e refeições a bordo.

02º Dia (Domingo): Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt, assistência e 
traslado ao hotel (Quarto disponível após as 
14h00). Resto de dia livre. Hospedagem.

03º Dia (Segunda): Frankfurt / Heidelberg / 
Friburgo
Café da manhã. Saída para Heidelberg. Tour de 
orientação da cidade. Almoço. Continuação para 
Friburgo e visita panorâmica da cidade, destacan-
do a Praça da Catedral e Torre mais bela da 
Cristandade. Hospedagem.

04º Dia (Terça): Friburgo / Lago Titisee / Castelo 
Hohenzollern /Stuttgart
Café da manhã. Saída para o Lago Titisee com 
parada para foto. Continuação paraSigmarien onde 
podemos visitar o imponente Castelo Hohenzol-
lern. Almoço econtinuação para Stuttgart. Hospe-
dagem.

05º Dia (Quarta): Stuttgart / Ulm / Munique
Café da manhã. Tour de orientação da cidade de 
Stuttgart, visitando o Museu Mercedes, cuja sede, 
como a da Porsche, se encontram nesta cidade. 
Saída com destino a Ulm onde se realizará um tour 
de orientação na cidade Berço de Albert Einstein, 
onde está construída a Catedral mais alta do 
Mundo. Continuação para Munique. Hospedagem.

06º Dia (Quinta): Munique
Café da manhã. Visita panorâmica da Catedral 
Nossa Senhora de Munique, passando por a rua 
Neuhausser Strasse, terminando na famosa Praça 
Marienplatz. Opcionalmente jantar em uma 
cervejaria típica da Alemanha. Hospedagem.

07º Dia (Sexta): Munique / Castelo Neuschwans-
tein / Fussen / Munique
Café da manhã. Saída para visita ao Castelo de 
Neuschwantein, mandado construir por Luis II da 
Baviera, o Rei Louco, a sua maravilhosa construção 
inspirou o Walt Disney na construção do Castelo 
da Bela Adormecida. Almoço em Fussen, com 
tempo livre na cidade. Regresso a Munique. 
Hospedagem.

08º Dia (Sábado): Munique / Rotemburgo / 
Nuremberg

ALEMANHA, SELVA NEGRA E ROTA ROMÂNTICA
Roteiro:          Frankfurt / Heidelberg / Friburgo / Lago Titisee – Castelo Hohenzollern / 
Stuttgart / Munique / Castelo Neuschwanstein / Fussen / Nurenberg / Erfurt / Berlim

DESDE 

2.230€

7
DIAS

Ref: H-4240

Itinerário: Datas de
chegada a Europa

2021
Maio: 16, 30;
Junho: 20;
Julho: 04, 18;
Agosto: 15;
Setembro: 10;
Outubro: 03, 17.

Serviços Incluídos:
• Minivan privada (4-6 pax) durante 
traslados de chegada;
• Minivan privada (4-6 pax) com motoris-
ta/guia desde a saída de Frankfurt no 3º 
dia do programa até à chegada a Berlim no 
10º dia do programa;
• Minivan privada durante o traslado de 
saída e visita panorâmica de Berlim;
• Hotéis previstos ou similares em regime 
de alojamento e café da manhã;
• 4 almoços incluídos segundo itinerário;
• Guias locais falando Espanhol ou 
Português durante as visitas previstas de 
Friburgo, Munique, Nuremberg e Berlim;
• Visita ao Castelo de Neuschwanstein.

Os preços não incluem
• Guia acompanhante durante o circuito;
• Extras, gratificações ou qualquer outro 
serviço não detalhado;
• Entradas em monumentos que não 
estejam mencionadas em “Incluso”;
• Passagens aéreas;
• Tudo o que não esteja incluído no 
programa.

• Minivan com motorista/guia falando 
espanhol para os traslados e visitas 
descritas no roteiro. Se os clientes preten-
derem adicionar alguma visita a roteiro, 
têm de comunicar com o motorista/guia 
que viaja com os passageiros, ou através 
do telefone ou whatsapp, 48 horas antes 
do serviço, para se informar o preço ao 
cliente e confirmar serviço extra.
• Minivan dotadas com todas as medidas 
de segurançae recomendadas ao dia de 
hoje pelas Organizações Governamentais, 
desinfecção diária e gel hidroalcoólico a 
bordo, regras para a segurança da sua 
viagem familiar.
• O preço não é válido para períodos de 
feiras ou congressos. Preços sujeitos a 
consulta.

Hotéis Previstos (ou similares)
Cidade Hotel / Localização
Frankfurt Maritim Frankfurt **** (Centro)

Intercity Freiburg ***Sup (1) (Centro)
Tulip Inn Stuttgart 
Sindelfingen 3*Sup (Arredores)
Tulip Inn Munich Messe *** Sup (Cidade)
Maritim Nuremberg **** (Centro)Nuremberg
Mercure Altstadt **** (Centro)Erfurt
Intercity Haupbahnhof **** (Centro)
Maritim ProArte **** (Centro)
Maritim Berlin **** (Centro)
Andel´s by Vienna ****Sup (Centro)

Berlim

Munique

Friburgo

Stuttgart

Preços por pessoa (Em Euros)

Em duplo Frankfurt/Berlim (12 dias)
Single

Em duplo Parcial Munique/Berlim (9 dias)
2.885
6 pax

2.230
460
325
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Café da manhã. Saída para a rota romântica com 
breve parada em Dinkkelsbuhl. Chegada a Rotem-
burgo e tour de orientação. Almoço e tempo livre. 
Continuação para Nuremberg. Hospedagem.

09º Dia (Domingo): Nuremberg / Bamberg / 
Erfurt
Café da manhã. Visita panorâmica da antiga capital 
imperial da Alemanha. Saída para Bamberg com 
parada. Continuação para Erfurt e tour de orienta-
ção, cidade que é conhecida como uma das cidades 
medievais mais bela do País. Hospedagem.

10º Dia (Segunda): Erfurt / Leipzig / Berlim
Café da manhã. Saída para Leipzig, para tour de 
orientação desta cidade muito ligada à vida de 
Juan Sebastián Bach. Continuação para Berlim. 
Hospedagem

11º Dia (Terça): Berlim
Café da manhã. Visita panorâmica com a Porta de 
Brandemburgo, Reichstag, Alexander Platz, 
Memorial ao Muro de Berlim, etc.. Resto do dia 
livre para disfrutar da cidade. Hospedagem.

12º Dia (Quarta): Berlim / Brasil
Café da manhã e tempo livre até a hora do trasla-
do ao aeroporto. (Quarto disponível até às12h00). 
Fim dos nossos serviços.

Consulte outras bases e datas em caso de interesse.
Trajetos parciais incluem traslados de chegada e saída.

(1) Hotel não dispõem de air condicionado

Notas:
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Guimarães

Cidade Hotel / Localização

Porto Vila Galé Porto **** 
Coimbra Tryp Coimbra****
Lisboa Roma***

Hotéis Previstos (Ou similares) 

Baixa Nov 21 - Mar 22 6 pax Supl.Single
Em Duplo 1.650 380
Alta -  Jun 21 - Out 21
Em Duplo 1.705 410

Preços por pessoa (Em Euros)

1º Dia – Chegada ao Porto
        Chegada ao aeroporto e traslado ao Hotel.
Breve panorâmica da cidade para reconhecimento.

2º Dia – Potter City Tour
Descubra a cidade onde a autora de Harry Potter viveu e 
trabalhou e não perca o famoso Café Majestic onde a 
escritora J.K. Rowling escreveu parte do 1º livro da série - 
Harry Potter and the Philosopher’s Stone - tomando notas 
em guardanapos sempre que surgiam boas ideais e a 
inspiração irrompia. Veremos os locais mais emblemáticos 
da cidade do Porto incluindo a Sé Catedral, cujo interior tem 
um forte paralelismo com o grandioso Salão de Hogwarts, o 
imperdível Café Majestic e a Torre dos Clerigos, que se 
encontra muito perto da lindíssima Livraria Lello mas que, 
ao contrário do que se pensa, não chegou a ser visitada pela 
autora durante o período em que viveu no Porto. Veremos 
ainda duas das grandes referencias na Saga HP ao passar 
pela Fonte dos Leões (alusão ao símbolo da casa Gryffindor) 
e pela Escovaria de Belomonte, com todo o tipo de 
vassouras e escovas feitas à mão que nos transporta 
diretamente para uma das lojas de Diagon Alley, a galeria 
shopping que faz as delícias de Harry e todos os outros 
estudantes  de Hogwarts… Visitaremos também o Bairro 
mais antigo do Porto “Ribeira” com o seu casario típico que 
se estende até ao rio e atravessaremos o Rio Douro para 
visitar um dos Ex-libris da Cidade – as famosas Caves do 
Vinho do Porto, terminando em beleza com um passeio de 
cerca 50 Min. em barco Rabelo, o transporte típico usado no 
passado para trazer as barricas de Vinho do Porto desde o 
Vale do Douro até às caves no Porto para envelhecer.

3º Dia – Trem Douro Express
Na ausência da Plataforma 9 ¾, iremos de Onibus até à 
pequena aldeia do Pinhão com uma estação lindíssima toda 
decorada a azulejos a lembrar o passado... para pegar o 
nosso trem, se possível o trem histórico, tal qual irmão 
gémeo do Expresso de Hogwarts, e fazer parte do trajeto ao 
longo do rio Douro visitando esta área classificada de 
património mundial pela Unesco. Visitaremos uma das 
muitas famosas Quintas onde se produz o Vinho do Porto 
altamente apreciado pelos ingleses já desde o Sec. XVIII o 
que desde então originou uma forte presença britânica no 
Norte de Portugal e que até hoje se mantém.

4º Dia – Volta ao MINHO: Braga & Guimarães
Apos o Café da manhã, seguiremos hoje um pouco mais 
para Norte para visitar Braga com destaque para a Catedral, 
a mais antiga de Portugal e visita ao Santuário do Bom 
Jesus.  Continuaremos para Guimarães, cidade berço da 
nacionalidade portuguesa com visita ao Palácio dos Duques 
de Bragança e passeio a pé no centro histórico da cidade, 
onde poderá admirar o seu magnífico centro histórico 
(Patrimônio Mundial) com as suas velhas muralhas, ruas 
estreitas e casas palacianas. Tempo para compras e 
regresso ao Porto.

5º Dia – COIMBRA: Dia da Biblioteca & dos Estudantes
Despedimo-nos do Porto, mas continuaremos nas pegadas 
de HP até à cidade dos Estudantes - Coimbra, onde a 
Biblioteca Joanina, também património da humanidade pela 
Unesco, nos lembra a Biblioteca de Hogwarts.  Aqui 
estaremos em pleno ambiente estudantil com os trajes 
típicos dos estudantes de Coimbra de capa e batina, sinal de 
prestígio, a transportarem-nos de novo para o ambiente 
estudantil de Hogwarts… Ainda em Coimbra há mais uma 
referência comum ao Universo HP com a curiosidade de um 
café local ter "butterbeer latte" no menu secreto, ausente do 

menu oficial, servido apenas aos clientes que sabem da sua 
existência. A não perder em Coimbra, e após visita à famosa 
Universidade real, uma das mais antigas da Europa, é a 
visita à Universidade em miniatura onde réplicas reais de 
tamanho infantil nos mostram todo o Portugal num jardim 
lindíssimo a visitar.

6º Dia – TOUR AVEIRO & RIA
Hoje faremos uma excursão a partir de Coimbra e 
visitaremos a bela cidade de Aveiro onde entre outras 
atividades poderemos desfrutar de um magnifico passeio 
pela ria de Aveiro e desembarcar num viveiro de Ostras para 
aprender e degustar. Está ainda planeada uma visita ao 
Museu Marítimo de Ílhavo e Aquário do Bacalhau assim 
como ao Navio Museu St. Andre onde podemos vivenciar outros 
modos de vida de outros tempos… Caso o “Mar” não seja o tema 
preferido, poderemos substituir estas visitas por uma ida ao complexo 
Vista Alegre onde ainda hoje é feita a mais nobre Porcelana de 
Portugal e os famosos cristais Atlantis. Regresso a Coimbra.

7º Dia – FATIMA-ÓBIDOS | LISBOA
Inicio da viagem para Lisboa fazendo uma 1ª parada Fatima - visita ao 
Santuário, local que evoca as aparições em 1917 de Nossa Senhora 
aos três pastorinhos, local de peregrinação mundial, com destaque 
para a Capelinha das Aparições e a Basílica, onde se encontram os 
túmulos de Lúcia, Jacinta e Francisco. Seguiremos por Batalha com 
breve pausa para foto junto ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, um 
fabuloso conjunto monástico em estilo gótico tardio, que a Unesco 
integrou na lista do património da humanidade. Continuamos para 
Óbidos, encantadora vila medieval muralhada para visita a pé pelas 
estreitas ruas e pequenas praças a fim de conhecer esta belíssima vila. 
Continuação para Lisboa.

8º Dia – LISBOA 
Dia dedicado a visitar a cidade de Lisboa com todos os seus contrastes 
e em todas as suas vertentes pois veremos não só a parte mais antiga 
de Lisboa, Alfama, mas também o bairro histórico de Belém assim 
como a parte moderna do Parque das Nações onde se encontra o 
famoso e magnifico Oceanário Vasco da Gama. Atravessaremos a 
Ponte 25 Abril - antiga Ponte Salazar, com nome do ditador português 
António Salazar que, conforme confirmado pela autora, serviu como 
como inspiração para o nome do vilão Salazar Slytherin, e seguiremos 
até ao monumental Cristo-Rei donde se tem o melhor panorama 
sobre toda a cidade de Lisboa. Temos ainda previsto, uma viagem de 
“Eléctrico” (Bonde) passando pelo Cemitério dos Prazeres (associado 
ao cemitério da aldeia de Godric's Hollow) e pelos demais bairros 
lisboetas percorridos pelo famoso poeta modernista Fernando Pessoa 
- figura carismática praticamente indissociável dos seus óculos e 
chapéu de poeta, surgindo assim inequivocamente associado à 
imagem da personagem principal da saga.

9º Dia – PARQUE NATURAL SINTRA-CASCAIS | LISBOA
Após Café da manhã, seguiremos em direção à costa para o Parque 
Natural de Sintra-Cascais, um imenso parque Florestal classificado 
como património da Humanidade pela Unesco, que surge associado à 
Forbidden Forest, antiga floresta nas imediações de Hogwarts. 
Aqui se encontra o ponto mais ocidental do continente europeu, que 
os antigos acreditavam ser o “local onde a terra acaba e o mar 
começa” – o Cabo da Roca é um dos locais mais espetaculares do 
Parque de Sintra com as suas arribas verticais a elevarem-se a cerca 
de cem metros acima do Oceano Atlântico, proporcionando paisagens 
grandiosas.  Quando aqui estiver e antes de regressar a Lisboa, não se 
esqueça de pedir o diploma que comprova a sua presença.

10º Dia – LISBOA | AEROPORTO
          Em hora a indicar, Transfer ao Aeroporto de Lisboa para regresso 
a casa ou para continuação da visita Harry Potter desta vez em 
Londres… Here we Go!!!

A Magia de Portugal

Datas de Saída: Diariamente
de Junho/21 a Março/22

Incluso
- 09 Noites de hospedagem incluindo café da 
manhã.
- Traslados de chegada e saída com assistência
- Circuito em minibus ou ônibus de turismo 
(minibus até 10 pessoas e ônibus a partir de 11 
pessoas)
- Visitas conforme roteiro com guia:
  Grupos ate 10 pessoas - motorista/guia 
(incluindo guia local meio dia no Porto & Lisboa)
  Grupos a partir de 11 pessoas (guia 
acompanhante durante todo o roteiro)
- Ingressos incluídos: Livraria Lello, Palacio dos 
Duques em Guimarães, Universidade de 
Coimbra, Portugal dos Pequeninos em Coimbra, 
Museu Maritimo & Museu do Bacalhau em 
Aveiro
- Cruzeiro das Pontes no Rio Douro
- Visita & Prova de Vinho em Cave de Vinho do 
Porto em Vila Nova de Gaia
- Passeio em trem histórico no Douro (este 
trem somente circula entre Junho & Outubro, e 
nem sempre se pode garantir o seu funciona-
mento, sendo substituído por um trem regular)
- Visita & Prova numa Quinta no Douro
- Cruzeiro na Ria + visita a viveiro de ostras em 
Aveiro
- Tkt electrico em Lisboa
- Taxas de cidade

Roteiro: Porto / Douro / Braga / Guimarães / Coimbra / Aveiro / Ria /
Fátima / Óbidos / Lisboa / Sintra
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condIções geraIs
O passageiro(a) declara, pelo ato de inscrição em qualquer dos 
roteiros publicados pela Lusanova, que leu, recebeu e conhece 
as condições gerais ora estabelecidas:

1 – DA EMPRESA LUSANOVA
Lusanova do Brasil Operadora de Turismo Ltda., está re-
gistrada na Embratur SP sob o número 10.03.973259 / 0001-07, 
tem sede na Av. São Luis 112, 14º andar – S. Paulo - S.P.

2 – CONDIçõES ESPECIFICAS DE VIAGENS 
INTERNACIONAIS
2.1 - A restrição ao ingresso ou permanência em território inter-
nacional se dará por única e exclusiva decisão das autoridades 
locais, com o poder de autorizar ou não a entrada, permanência 
e saída de bens e pessoas de seu território.
2.2 - A Lusanova não detém qualquer ingerência sobre tal de-
cisão, pois trata-se de direito ligado à soberania de cada País 
visitado.

3 – CONDIçõES ESPECIFICAS DA RESERVA 
TERRESTRE E MARíTIMA
3.1 - Alterações dos programas: As excursões confirmadas pela 
Lusanova, estarão sujeitas a reconfirmação por parte dos ope-
radores locais, até 15 dias antes do inicio da viagem. Se even-
tualmente uma saída não reunir um grupo mínimo de passagei-
ros, poderá ser cancelada pelo operador local e a devolução da 
quantia paga será integral em euros, como referencia, que serão 
convertidos em reais no dia da devolução, ou a critério do pas-
sageiro, poderá optar por um programa alternativo na mesma 
data de saída ou em data próxima, com um desconto de 20% 
sobre o preço base do do programa escolhido. Neste segundo 
caso de alteração da viagem se ocorrer alguma penalização na 
parte aérea por mudança de tarifa, a Lusanova arcará com uma 
multa de no máximo 200 USD (duzentos dólares americanos).
3.1.1 - Antes do inicio da viagem, serão viáveis cotações de cus-
to para eventuais modificações. Quando vierem a ocorrer após 
o inicio da viagem, somente serão levadas a efeito se, houver 
comum acordo entre o(s) passageiro(s) e a organização local da 
operadora, sem nenhuma responsabilidade desta última.
3.2 - Solicitação de reserva: Deve ser feita por escrito e acompa-
nhada do depósito inicial (sinal para reserva), de 20% do valor 
do pacote por passageiro. Nos casos de reservas solicitadas até 7 
dias úteis anteriores à saída do tour, o valor do depósito inicial 
será de 40% do valor do programa de viagem.
3.3 - Preços: Estão cotados em Euros, e serão validos para o pe-
ríodo indicado, podendo variar em razão de temporadas, varia-
ção cambial, alterações de preços dos fornecedores ou eventos 
especiais, além de resoluções governamentais que comprovada-
mente os altere. Eventuais variações somente não serão repas-
sadas para os passageiros que já tenham pago mais de 70% do 
preço total dos serviços contratados.
3.4 - Pagamento: Os valores dos programas estão expressos em 
euros, como referência, e serão convertidos em reais pelo câm-
bio do dia em que o pagamento for efetuado. O pagamento final 
poderá ser parcelado, conforme condições vigentes à época. A 
não complementação do pagamento permitirá a Lusanova o 
cancelamento dos serviços confirmados, obedecendo as clausu-
las do item 8.
O passageiro e agência de viagens que o atender, são responsá-
veis pela veracidade das informações e pela autenticidade das 
cópias de documentos enviadas à Lusanova, ou às instituições 
financeiras através desta última.
3.5 - Hotéis: Os hotéis mencionados estão sujeitos a alterações. 
A Operadora poderá, substituir os hotéis previstos por outros de 
categoria similar, à seu critério, buscando sempre salvaguardar 
a segurança e o conforto dos passageiros. Caso os passageiros 
não possam ser acomodados na cidade prevista no itinerário, por 
motivo de força maior, serão acomodados em hotéis de catego-
ria equivalente em cidades próximas. Todos os preços de acomo-
dação em hotéis são baseados em apartamentos duplo do tipo 
comum com banheiro privativo, incluindo as taxas hoteleiras e 
/ ou governamentais, não incluindo os suplementos cobrados 
por determinadas redes hoteleiras europeias, taxas e impostos 
governamentais cobrados por alguns países e cidades.
A categoria dos hotéis é determinada por: Turística / Turística 
Superior / Primeira / Superior / Luxo. Este critério de classifica-
ção obedece às informações fornecidas pelas próprias redes de 
hotéis e / ou impressos, revistas, guias e / ou material de divul-
gação dos mesmos.
3.5.1 - Horários de vencimento das diárias: As diárias dos hotéis 
ou navios se iniciam normalmente às 15 horas do dia da chega-
da, e a saída impreterivelmente às 12 horas do dia da partida. 

Esses horários deverão ser respeitados independentemente do 
horário de chegada ou saída dos vôos. Caso o passageiro deseje 
ter acesso antecipado ou liberar seu apartamento em horários 
diversos, deverá verificar directamente com a recepção do hotel 
sobre a possibilidade e pagar quaisquer valores que eventual-
mente lhe sejam cobrados por este uso prorrogado.
3.5.2 - Tipos de acomodação: A acomodação na maioria dos 
hotéis ou navios é baseada em 2 camas individuais ou 1 cama 
grande por apartamento ou cabine do tipo “standard” normal, 
excepto quando especificado em contrário. Na maioria dos 
hotéis europeus, os quartos triplos são quartos duplos onde 
colocam-se divãs, sofás-cama ou camas de armar, tornando os 
desconfortáveis e extremamente apertados quando utilizados 
por 3 (três) adultos. Existe, ainda, a possibilidade de alguns 
hotéis não disponibilizarem esta alternativa de quartos triplos, 
o que levará à cobrança pelo hotel de suplemento “single”. O 
tipo de cama não será garantido na confirmação de reserva pois 
o apartamento somente é designado quando da chegada do 
passageiro ao hotel.
3.5.3 - Não é possível garantir cama matrimonial para casais.
3.5.4 - Os pernoites adicionais ocasionados por fechamento de 
aeroportos ou problemas operacionais da companhia aérea, de-
verão ser pagos pelo passageiro ou pela companhia aérea, de 
acordo com as normas da IATA.
3.5.5 - No caso do cancelamento de um dos passageiros reser-
vados em apartamento ou cabine dupla, o passageiro que viajar 
ocupará apartamento ou cabine individual ou dupla (para uso 
individual) e será responsável pelo pagamento de eventual su-
plemento de tarifa.
3.5.6 - Quarto a compartir: A operadora poderá aceitar de for-
ma condicional reservas de passageiros isolados interessados 
na ocupação de quartos pelo sistema “ a compartir”, sujeito a 
confirmação até a data da viagem. Entretanto, não sendo possí-
vel conseguir a companhia que garanta a ocupação completa do 
quarto ou no caso de uma das partes cancelar a excursão, a outra 
parte deverá pagar o suplemento para a utilização de quarto in-
dividual, até 4 (quatro) dias antes da saída da excursão. O mes-
mo se aplica em casos de incompatibilidade dos passageiros que 
origine a modificação da acomodação contratada, implicando 
em pagamento por ambas as partes da diferença de valores exis-
tentes. No caso de passageiros que viajam sozinhos e desejam 
dividir acomodação, fica entendido que se o (a) acompanhante 
obtido (a)cancelar a excursão, aquele que continuar deve obri-
gatoriamente pagar o suplemento para quarto individual.
3.6 - Regime de alimentação: Prevalece o mencionado no fo-
lheto promocional do produto adquirido, sendo que o café da 
manhã servido na maioria dos hotéis em buffet europeu (sem 
pratos quentes), salvo quando especificado de outra maneira. 
Meia Pensão (café continental e uma refeição), Pensão Comple-
ta (café continental mais duas refeições).
3.6.1 - As refeições quando inclusas, foram contratadas com 
os hotéis e / ou restaurantes locais com base em serviços de 
grupos, sendo o menu fixo com bebidas não inclusas e horários 
pré-estabelecidos que deverão ser respeitados pelo passageiro. 
Não ocorrerá reembolso relativo a refeições não desfrutadas por 
iniciativa do passageiro.
3.7 - Transportes terrestres: Os tours e pacotes envolvendo 
transporte terrestre serão efetuados em veículos de transporte 
regular, normalmente em ônibus de turismo, micro-ônibus, 
vans ou carros pertencentes a transportadores locais, equipados 
de conformidade com as peculiaridades do local. Não há reservas 
de assentos, utilizando-se o sistema rotativo, para cada etapa.
3.7.1 - Segundo normas internacionais de transporte, os passagei-
ros não devem sair de suas poltronas enquanto os veículos estive-
rem em movimento para evitar quedas, desconforto aos demais 
passageiros ou mesmo autuação pelas autoridades rodoviárias.
3.7.2 - Traslados privativo: Efetuado em veiculo privativo ou 
veículo contratado pelo fornecedor local, este serviço não inclui 
assistência de guia, somente carro com motorista. Está incluso o 
transporte de uma mala por pessoa. O transporte de malas adi-
cionais deverá ser pago directamente ao motorista.
3.7.3 - Traslado ou serviço regular: são serviços regulares de tu-
rismo, efetuados em veículo de transporte regular, normalmente 
ônibus, van ou táxi. O trasladoista permanece no aeroporto até 
40 minutos após a hora prevista para o pouso da aeronave. Caso 
o passageiro tenha qualquer problema de imigração, localização 
de bagagem ou de qualquer outra natureza, o trasladoista não 
poderá retardar o traslado para aguardar passageiros retarda-
tários, que deverão seguir para o hotel por seus próprios meios. 
Não haverá reembolso relativo aos traslados não utilizados.
3.8 - Bagagem
3.8.1 - Responsabilidade: Na relação contratual entre a 

Lusanova e o(s) passageiro(s), ficam expressamente ex-
cluídas a bagagem e os pertences pessoais do(s) passagei-
ro(s), sendo que estes viajam por conta e risco dos mes-
mos. A operadora não se responsabiliza pela perda, roubo, 
violação, extravio ou dano que as bagagens possam sofrer 
durante a viagem, por qualquer causa, incluindo sua ma-
nipulação em traslados, quando esse serviço existir. Du-
rante o transporte terrestre, entende-se que o(s) passa-
geiro(s) as levam consigo, por sua exclusiva conta e risco, 
seja qual for o local do veículo onde forem transportadas.
3.8.2 - Na hipótese de sofrer algum dano ou extravio, o passa-
geiro deverá apresentar, NO ATO, reclamação à companhia de 
transporte, única responsável por eventuais danos. Alerta: As 
seguradoras no Brasil oferecem seguro de extravio de bagagem 
somente quando esta foi destinada à algum lugar através de 
transporte aéreo. Assim o passageiro viaja com pleno conheci-
mento que suas malas não estão cobertas em qualquer outra 
situação, caso haja extravios em saguão de aeroportos, dentro 
de táxis ou traslados, hall de hotéis ou ainda no quarto de hotéis. 
Nenhum hotel no mundo assume responsabilidade por roubos 
ou furtos dentro das suas dependências. A Lusanova não acon-
selha levar itens de grande valor nas viagens, e caso necessário é 
aconselhável levá-los na bagagem de mão.
3.8.3 - Em traslados e excursões terrestres, o passageiro terá 
direito a transportar uma mala de tamanho médio de até 20 
kg, além da bagagem de mão tipo bolsa até 5 kg. Em caso da 
incapacidade de carga do ônibus, van ou carro, não serão aceitas 
as malas excedentes.
3.9 - Responsabilidade sobre valores: A Lusanova não se respon-
sabiliza por roubo de documentos ou objectos de valor durante 
a viagem. Recomenda-se verificar junto ao hotel a existência de 
cofres para a guarda destes. Caso opte por deixar valores no co-
fre do hotel, verifique a cobertura oferecida no caso de arromba-
mento do cofre. A Lusanova não se responsabiliza por malas fora 
do quarto, no corredor do hotel, mesmo quando uma operadora 
local solicitar tal procedimento.
3.10 - Opcionais: Em nossos folhetos indicamos passeios, visi-
tas e restaurantes opcionais, que não estão inclusos em nossos 
serviços, sendo mera sugestão e não sendo de nossa responsa-
bilidade a operacionalização e qualidade e / ou reembolso de 
valores correspondentes aos mesmos.
3.11 - Guias: O guia acompanha o grupo somente na parte ter-
restre das excursões e o atendimento será feito por profissionais 
de empresas locais que falam português ou espanhol. Uma mes-
ma excursão pode ser operada por diferentes guias em determi-
nados trechos do roteiro.
3.12 - Entradas em Parques, Igrejas, Monumentos, espetáculos, 
atracões: os traslados, os ingressos e o acompanhamento de 
guia somente estão incluídos quando expressamente previstos 
nas Condições Especificas do programa.

4 – CONDIçõES ESPECIFICAS DO 
TRANSPORTE AÉREO
4.1 - O passageiro e o agente de viagens, declaram ter conhe-
cimento de que a responsabilidade sobre a parte aérea do pro-
grama é integralmente da companhia aérea emitente do bilhete 
em nome do passageiro. A Lusanova não responde Civil ou cri-
minalmente, na forma do Código de Proteção do Consumidor, 
por quaisquer atrasos, danos, acidentes, perda ou extravio de 
bagagem e outros fatos imprevisíveis que são inerentes ao ato 
de viajar, sendo esta responsabilidade total da companhia aé-
rea, de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica e demais 
normas legais.
4.2 - Os passageiros deverão, sob sua responsabilidade: a) 
Apresentar-se no guichê da companhia aérea pelo menos 
02(duas) horas antes do horário previsto para o vôo. b) Re-
confirmar a sua reserva, directamente na companhia aérea de 
cada vôo subsequente, com antecedência mínima de 72 horas 
da saída do vôo.
4.3 - O preço da parte aérea poderá sofrer reajustes desde que a 
empresa aérea o determine, de acordo com as resoluções IATA e 
do DAC. Estes reajustes serão repassados para o passageiro que 
ainda não tenha efetuado o pagamento de pelo menos 90% do 
valor total dos serviços contratados.
4.4 - A realização de escalas não previstas fica a critério do Co-
mandante da aeronave.
4.5 - A companhia aérea não poderá retardar um vôo para 
aguardar passageiros porventura retidos pelas autoridades 
fiscais ou policiais para fiscalização. As despesas relacionas à 
remarcação do vôo correrão por conta do passageiro que, se 
optar pelo cancelamento da viagem sofrerá as penalidades es-
pecificadas no item 8.
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4.6 - O bilhete aéreo não é endossável para outras transporta-
doras aéreas que não a designada pela operadora.
4.7 - Os bilhetes aéreos quando incluídos nas nossas progra-
mações referem-se a tarifas especiais reduzidas implicando 
em certas restrições (endosso / mudança de rota / reembolsos, 
etc...), estará indicada a classe do assento (econômica, execu-
tiva, primeira),o tipo de tarifa e condições de uso (rota, dura-
ção, restrições) o preço e as formas de pagamento possíveis. As 
condições para emissão, alteração ou cancelamento do bilhete 
de passagem, para reconfirmação de reservas, para apresen-
tação dos passageiros, para transporte de bagagem e para 
reparação de danos pessoais ou materiais, horários dos vôos, 
as rotas, as conexões, as escalas e os preços são estabelecidas 
pelas transportadoras aéreas e não pelas agências de turismo 
ou operadoras.
4.8 - O preço das passagens aéreas é baseado em dólar norte-a-
mericano, estabelecido pelas companhias aéreas, sendo pago 
em moeda corrente nacional, à cotação do câmbio comercial 
fixado pelo governo.
4.9 - Após emitidos, serão aplicadas as penalidades previstas 
nas regras tarifárias e, em caso de reembolso, o mesmo somen-
te será efetuado após o ressarcimento por parte da companhia 
Aérea.
4.10 - A pontualidade dos horários de voo está sujeita a proble-
mas de ordem técnica e metrológicas sobre os quais as agên-
cias de turismo ou operadoras não possuem qualquer meio de 
previsão ou de controle. A segurança dos passageiros após o 
embarque e o despacho de suas bagagens é de responsabili-
dade da transportadora aérea prestadora do serviço até o seu 
final, que abrange a entrega dessa bagagem. Em geral, o limite 
de bagagem sem pagamento extra é de 20kgs, por passageiro, 
havendo normas internacionais que limitam a US$ 20 por kg. 
a indenização por seu eventual extravio ou dano. Por isto, é 
recomendável que os passageiros contratem seguro de sua ba-
gagem caso transportem objectos de maior valor.
4.11 - Os vôos terão que ser realizados exactamente nas datas 
e horários marcados e, eventualmente, qualquer alteração que 
o passageiro deseje fazer, implicará em reajustes de preços e / 
ou pagamento de multas.
4.12 - Se o passageiro modificar datas e / ou vôos reservados 
no programa, os traslados ao aeroporto / hotel / aeroporto, 
se solicitados, serão cobrados à parte, bem como as despesas 
oriundas dessas alterações.

5 – OS PREçOS NãO INCLUEM
Taxas de embarque nos aeroportos, taxas locais de turismo, 
despesas extras nos hotéis tais como: telefonemas, consumo de 
frigobar, lavanderia, serviços privativos, ingressos em parques, 
igrejas, museus e demais atracões que sejam visitadas duran-
te os passeios realizados e que não estejam especificamente 
mencionados como incluídos, refeições em geral e quaisquer 
outras despesas não mencionadas como incluídas. Taxas ou 
impostos aprovados e adotados após a edição do caderno.

6 – DOCUMENTAçãO DE 
RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO
6. 1 - O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção 
dos documentos necessários para a viagem: vistos consulares, 
vacinas, passaporte devidamente legalizado com validade mí-
nima de seis meses, etc...
6.2 - A documentação defeituosa e a falta de vistos, será de 
única e exclusiva responsabilidade do passageiro
6.3 - É importante verificar a documentação adicional neces-
sária para a viagem de menores de idade. Menores de 18 anos 
viajando desacompanhados, necessitam de autorização do Jui-
zado de Menores do município de residência. Quando viajam 
na companhia de apenas pai ou mãe, é necessário autorização 
do outro que não viaja, com a firma reconhecida.
6.4 - Os estrangeiros residentes no Brasil deverão viajar com 
passaporte e o original do seu RNE (a atual carteira de identi-
dade para estrangeiros residentes no Brasil) com validade em 
vigor.

6.5 - A impossibilidade de em barque gerada por falta de docu-
mentação caracterizará cancelamento da viagem, sendo aplica-
das as penalidades do item 8.3.1.6.

7 – SEGUROS
7.1 - A operadora recomenda sempre a compra de um cartão de 
assistência internacional, que poderá ser comprado através do 
seu agente de viagens.

8 – CONDIçõES ESPECIFICAS DE 
CANCELAMENTO
8.1 - Entende-se por cancelamento a desistência - voluntária ou 
não - da viagem e / ou serviço contratado, por parte do passageiro.
8.2 - Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contrata-
dos deverão ser feitas por escrito.
8.3 - As seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente apli-
cadas segundo antecedência com que foram comunicadas:
8.3.1 - Da parte terrestre (Circuitos Europeus- exceto os circuitos 
que têm condições especificas de cancelamento publicadas na pá-
gina do roteiro).
8.3.1.1 - Cancelamentos até 15 dias antes do embarque – sem ta-
xas de cancelamento
8.3.1.2 - Cancelamentos de 14 a 08 dias do embarque - 20% do 
valor total
8.3.1.3 - Cancelamentos de 07 a 04 dias do embarque – 40% do 
valor total
8.3.1.4 - Cancelamentos com menos de 03 dias  do embarque, “no 
show”, desistência total ou parcial dos serviços por iniciativa dos 
passageiros não dará direito a nenhuma evolução, terá taxa de 
100% de gastos.
8.3.2 - Da parte aérea
8.3.2.1 - Em todos os casos de cancelamento o bilhete aéreo po-
derá: a) ser reemitido, mediante taxa de US$ 100,00 (cem dólares 
americanos); b) ser reembolsado mediante pagamento de taxas 
multas de cobradas pelas cias. aéreas e que serão deduzidas quan-
do do reembolso. O reembolso somente será efetuado pela Lusano-
va após a devolução pela cia. aérea.

9 – DAS ALTERAçõES DE RESERVAS
Os passageiros que desejarem promover alterações em suas 
reservas originais ficam sujeitos ao pagamento de euros 20,00 
pela alteração.

10 – REEMBOLSOS
10.1 - Os pedidos de reembolso deverão ser encaminhados 
à operadora pelo passageiro por escrito e por intermédio do 
agente, juntamente com os comprovantes de cancelamento, 
não utilização ou utilização parcial das reservas e / ou serviços, 
bem como a devolução dos vouchers fornecidos pela Lusanova. 
Deverão constar data e hora (identificação do fax ou e-mail).
10.2 - Os cancelamentos ou alterações de reservas de passagei-
ros que já estejam no exterior deverão ser feitos pelos próprios 
directamente com o hotel, companhia aérea, ou fornecedor dos 
serviços. Deverão ser obtidos os seguintes dados: comprovante 
do cancelamento ou alteração por escrito ou no caso de contacto 
por telefone, data e hora exacta do contacto, nome e cargo do 
funcionário, numero ou código do cancelamento ou alteração. 
Esses dados deverão ser informados na solicitação do reembol-
so.
10.3 - O prazo para reembolso é de aproximadamente 45 dias 
úteis após o recebimento da solicitação, e poderá estender-se 
visto a necessidade de se constatar o fornecedor e / ou hotel no 
exterior e aguardar a autorização dos mesmos para devolução 
do dinheiro.
10.4 - Não haverá reembolso por serviço que o passageiro dis-
pense voluntariamente ou veja-se obrigado a dispensar.

11 – RECLAMAçõES
11.1 - Deverão ser encaminhadas por escrito à agência e à Lu-
sanova, em até 30 dias após o encerramento dos serviços, con-
forme artigo 26, inciso I, parágrafo 1º, do Código de Protecção 
e Defesa do Consumidor. Após esse prazo, a relação contratual 

será considerada perfeita e acabada, desobrigando a operado-
ra de qualquer responsabilidade sobre danos patrimoniais ou 
morais.
11.2 - Cabe ao agente de turismo na condição de intermediário, 
a obrigação de prestar ao passageiro orientação completa e ade-
quada sobre a viagem em geral, esclarecendo todos os detalhes 
sobre a execução dos serviços adquiridos. Para todos os efeitos 
legais, o agente intermediário, responderá solidariamente com 
a Lusanova caso o passageiro inicie alguma demanda relaciona-
da à interpretação ineficiente das condições de viagem, infor-
mações incompletas ou em desacordo com as instruções a ele 
– agente - transmitidas pela operadora, e que por ele devem ser 
prestadas ao passageiro.

12 – OBRIGAçõES DOS CONSUMIDORES
12.1 - Comportamento - No caso de algum dos integrantes do 
grupo se comportar de maneira inadequada, com evidente 
prejuízo aos demais, à critério do guia, este poderá exigir que o 
passageiro se desligue da excursão. A única obrigação por parte 
da operadora, consistirá em reembolsar a parte proporcional 
faltante da viagem, deduzidas as despesas originais.
12.2 - Horários - O(s) passageiro(s) se compromete a respeitar 
os horários preestabelecidos para a operação, conforme infor-
mações do guia.
12.3 - O passageiro acometido por doença grave, ou portador de 
aparelhos de ajuda cardíaca ou respiratória, ou similar, gravidez, 
deverá declarar sua condição no ato da solicitação da reserva e 
viajar coberto ou assistido por seguro, sob responsabilidade ex-
clusiva do passageiro.
12.4 - Caso ocorra alguma desconformidade no adimplemento 
dos valores devidos pelo passageiro à Lusanova - seja através de 
cheques, cartão de crédito ou boleto - fica esta última autoriza-
da a suspender imediatamente a prestação de serviços (aéreos e 
/ ou terrestres), ainda que o passageiro se encontre no exterior.

13 – DAS RESPONSABILIDADE
13.1 - A Lusanova actua como intermediaria entre seus clientes 
e prestadores de serviços, nacionais e internacionais, declinando 
a sua responsabilidade por todo e qualquer problema, perdas 
ou danos, resultantes de casos fortuitos ou de força maior, ou 
seja: greves, distúrbios, quarentenas, guerras e fenómenos na-
turais (por exemplo: terramotos, fura cões, enchentes, avalan-
ches, maremotos); modificações, atra sos e / ou cancelamento 
de trajetos aéreos devido a motivos técnicos, mecânicos e / ou 
meteorológicos, bem como decisões governamentais, actos de 
terrorismo, roubos, furtos e outros eventos sobre os quais a Ope-
radora não possui qualquer poder de previsão ou controle sendo 
eventuais gastos pessoais motivados por tais circunstâncias de 
responsabilidade exclusiva do passageiro.
13.2 - Por motivos técnico-operacionais e buscando salvaguar-
dar a integridade física dos passageiros, a Lusanova reserva-se o 
direito de promover alterações que se fizerem necessárias quan-
to a itinerários, hotéis e serviços sem prejuízo para o cliente, não 
cabendo qualquer direito indemnizatório ao (s) passageiro(s) 
caso isto ocorra.

14 - MíNIMO DE PARTICIPANTES
A princípio, todos os circuitos da Lusanova têm saídas garanti-
das. Entretanto, podem ocorrer cancelamento de última hora, 
por razões operacionais ainda que com o aviso mínimo de 20 
dias antes da data de partida. Em tais casos, a Lusanova ofe-
recerá um circuito similar nas mesmas datas, com desconto de 
20% sobre o preço de venda ao público do programa alternativo 
oferecido. Se houver necessidade de alteração na data de voos 
para bilhetes já emitidos, a Lusanova pagará até ao máximo de 
US$200 por pessoa. Caso a alternativa não seja aceite, a Lusano-
va reembolsará integralmente o valor recebido

15 - FORO
As partes elegem o Foro do domicílio da LUSANOVA como com-
petente para dirimir eventuais questões relacionadas à interpre-
tação ou aplicação das cláusulas do presente instrumento.

São Paulo _____________________ de _______________________________________________________________ de _____________________

__________________________________________________________
CONTRATANTE

CPF _____________________________________________________ CNPJ ____________________________________________________

__________________________________________________________
AGÊNCIA VENDEDORA

__________________________________________________________
luSANOVA DO bRASIl, OPERADORA DE TuRISmO lTDA

VaLidade dO caTáLOgO: 
Setembro de 2020 a Março de 2022.

ediTadO: Em Junho de 2020.

Juntos pelo mundo 
desde 1959




