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Muito obrigado por ter escolhido nossa empresa. Neste momento, você já 
deve ter em mãos nosso folheto e estamos felizes pela confiança que sua 
agência de viagens deposita na VPT. 
Agora, o desafio de atender às suas expectativas e garantir o sucesso de sua 
viagem é por nossa conta! Oferecemos mais de 1.000 opções de viagens para 
conhecer, visitar e viver experiências inesquecíveis nos lugares mais bonitos 
e carismáticos do mundo:
EUROPA: CULTURAL, ROMÂNTICA, ARTÍSTICA, EVOCATIVA...
ÁFRICA: ANCESTRAL, INDOMÁVEL, AUTÊNTICA…
EXTREMO ORIENTE: MÍSTICO E PERFUMADO PELA CULTURA MILENAR.
OCEANIA: DESCONHECIDA, PRESERVADA E REPLETA DE AVENTURAS…
Itinerários clássicos que são referência no mercado, com mais de 50 anos de 
operação e programação própria. Passeios exclusivos que você não encon-
trará em nenhum outro lugar, apenas aqui. Viagens criadas e desenvolvidas 
para seu máximo desfrute e total satisfação, com a segurança de uma marca 
líder, a VPT. Talento criativo combinado com as melhores negociações são a 
garantia de uma excelente relação custo-benefício e a possibilidade de rea-
lizar um sonho…

Milhares de passageiros que transportamos endossam e certificam nossos valores:

•  SOLVÊNCIA: Empresa fundada en 1967 e em contínua expansão.
•  SERVIÇO: Somos uma operadora de turismo global
•  EQUIPE HUMANA: Com experiência profissional e treinamento necessário.
•  TECNOLOGIA: Sistemas modernos de autodesenvolvimento.
•  COMERCIALIZAÇÃO: Este folheto está disponível exclusivamente na melhor e 

mais responsável Agência de Viagens..

Sugerimos que você nos acompanhe pelas rotas mais modernas e seguras da 
Europa, ao longo das paisagens mais cativantes do Oriente e da África e ao 
encontro da atmosfera única da Oceania, viajando nos ônibus mais modernos e 
confortáveis. 
Hospedando-se em cômodos hotéis e recebendo de nossos guias especializados 
informações e detalhes sobre história, geografia e tudo o que diz respeito aos 
aspectos culturais.
O compromisso com a qualidade e a eficiência de nossos serviços está incluído, 
livre de custos, para você. Da mesma forma, incluímos gratuitamente os impostos 
municipais cobrados nas diferentes cidades da Itália, França, Espanha e Portugal.
Nos diferentes aeroportos de destino, esperamos por você com um sorriso e 
falando espanhol. Do mesmo modo, as visitas e os serviços que oferecemos são 
em espanhol.
Vamos juntos nessa aventura?…Comencemos una singladura em compañía...

ESCRITORIO CENTRAL
Calle Quintana, 2 - 4º (Dto.)
Madri
Tel. +34 911 710 371
vptgeneral@vpttours.com

TERMINAL DE EXCURSÕES
Calle Ferraz, 3
Madri
Tel. +34 911 710 393
vptterminal@vpttours.com

CARO PASSAGEIRO:

VIAJAR EM BOA COMPANHIA…

NOSSOS VALORES:
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Hotéis
Uma boa escolha de hotéis é muito importante para o seu conforto. Nossos ho-
téis são cuidadosamente escolhidos e selecionados de acordo com a categoria 
contratada. A maioria está localizada na área central das cidades ou é servida 
por uma boa rede de transportes. Todos os quartos possuem banheiro privativo 
com banheira ou chuveiro. Em nosso site www.vpttours.com você pode obter 
informações e saber as características dos hotéis programados
Os hotéis oferecidos como previstos são aqueles que correspondem aos nossos bloqueios, negociações e acordos firma-
dos no momento da publicação do nosso folheto. Uma vez esgotado por efeito da venda diária, procederemos à adaptação 
e oferta do produto de acordo com a disponibilidade e possibilidades da Hotelaria relacionadas com a proposta inicial.

Confirmação imediata
Graças à nossa tecnologia inovadora, sua Agência de Viagens vai poder confir-
mar e emitir sua documentação por meio de nosso sistema de reservas on-line. 
Sem imprevistos, sem aborrecimentos e num piscar de olhos

Noites extras
Gostaria de prolongar sua estadia antes ou depois de um circuito? Você po-
de fazer isso a um preço excelente. Planeje e acrescente noites extras à sua 
viagem. Aproveite ao máximo, conhecendo o mais que puder. Disponível por 
meio de nosso sistema de reservas on-line www.vpttours.com 

Quarto triplo
Na maioria dos hotéis, o quarto triplo possui duas camas, ou uma cama de casal 
e um sofá-cama ou cama dobrável.

Guias acompanhantes
Todos os nossos guias passam por um rigoroso processo de seleção, possuem 
os  conhecimentos necessários para proporcionar uma viagem cultural e descon-
traída e foram treinados para interagir com você, suas dúvidas ou necessidades. 
Além disso, contamos com a maior rede de guias locais oficiais de cada cidade, 
para que você tenha uma melhor compreensão da história, monumentos e par-
ticularidades de cada destino.

Serviços no destino
Em cada um dos destinos mencionados neste folheto, estaremos presentes através do 
serviço de nossos guias locais, guias acompanhantes e correspondentes, que colaboram 
conosco regularmente. Se o destino escolhido não faz parte desta seleção, ENTRE EM 
CONTATO CONOSCO.

Lua de mel e aniversários (*) 
Para os recém-casados e os passageiros que fazem aniversário durante a viagem, ofe-
recemos uma atenção especial para que levem uma agradável lembrança da viagem. 
Imprescindível notificar no momento da reserva.
(*) Válido somente para os circuitos das páginas 13 a 261.

Atenções Especiais (*)
• Crianças menores de 4 anos viajam grátis, desde que não ocupem assentos e dividam 
o quarto com 2 adultos, que devem arcar diretamente com as despesas originadas por 
estas crianças.
• Crianças de 4 a 7 anos, Cquando dividem o quarto com 2 adultos, em quarto triplo, 
têm direito a um desconto de 25%.
• Se você tem menos de 18 anos, ou se você tem 65 anos completos, terá um desconto 
de 5%.
• Se viajam 3 pessoas adultas juntas, dividindo quarto, a terceira pessoa tem um des-
conto de 5%.
Estes descontos não são cumulativos.
(*) Válido somente para os circuitos das paginas 13 a la pág. 261, exceto os tours das 
págs.: 80, 84, 96, 100, 130, 134, 138, 144, 146, 148, 150, 242, 248, 250, 256.

Transporte
Para sua comodidade, colocamos à sua disposição uma moderna frota de ônibus de 
luxo com ar condicionado, os mais modernos da Europa e com idade máxima de 4 
anos. Vanelas panorâmicas, assentos reclináveis, dotados de moderna tecnologia Wi-Fi 
(gratuito) para você nos circuitos indicados..., todos eles homologados de acordo com 
as normas da União Europeia.

Reserva Antecipada. Economize  5% por pessoa (*)
Se você reservar e pagar o valor total da viagem com mais de 60 dias antes da saída do 
circuito. (*) Até um máximo de 100 $. Válido somente para os circuitos compreendidos 
entre as págs. 13 a la pág. 261.

Seguro de viagem
• INCLUSO no preço, nos circuitos que assim o indiquem. Nossos clientes dispõem de 
cobertura durante a viagem, conforme detalhado na página 9, “Inclusão”.
• Seguro de Viagem OPCIONAL. Para uma cobertura mais abrangente, você pode con-
tratar nosso Seguro Opcional, conforme detalhado na página 9. “Opcional”.
• Seguro de CANCELAMENTO (*). Para se proteger contra qualquer anulação/cancela-
mento ou imprevisto que possa surgir nos 3 dias que antecedem o tour, ao reservar sua 
viagem, você também pode contratar este seguro opcional no valor de 50 $ por pessoa. 
Válido somente para os circuitos das págs. 13 a la pág. 261.

Necessaire de viagem
Um brinde super prático necessaire de viajem com amenidades que você recebe logo no 
início da viagem (nos circuitos indicados).

Wi-Fi
Serviço Wi-Fi gratuito a bordo de nossa frota, nos circuitos indicados.

+

Viajar, por si só, já é um prazer… 
com a VPT é algo mais… sensações e experiencias para recordar…VANTAGENS E DESCONTOS
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(*) Agora você também pode economizar gastos altos se 
cancelar a sua viagem. Contrate, até 30 dias antes do 
início da sua viagem a nossa garantia de cancelamento 
exclusiva. Por apenas 50$, você conta com uma cobertura 
de 100%, seja qual for o motivo. Sem perguntas, sem 
papeladas e sem aborrecimentos...

(*)



Para aqueles grupos que preferem viajar de ônibus privati-
vo e com serviços adaptados às suas necessidades, a VPT 
dispõe de um departamento especializado na cotação e 
operação de grupos mediante solicitação, incluindo todos 
os requisitos e serviços especiais que forem precisos.

Grupos de adolescentes, grupos religiosos e peregri-
nações, amantes da gastronomia visitando a vinhedos e 
adegas com degustação das safras recomendadas dos 
melhores  vinhos, amigos dos museus e amantes da arte, 
rotas esotéricas com paisagens lendárias, organização de 
eventos para grupos profissionais, como médicos, arqui-
tetos, viagens de incentivo... e, evidentemente, progra-
mas turísticos, com hotéis e restaurantes para todos os 
gostos e orçamentos. Colocamos todo nosso empenho 
e conhecimento a seu dispor para que seu grupo, não 
importa o tamanho, seja um completo sucesso e tenha 
uma experiência inesquecível.

Tire partido da experiência de nossos profissionais em 
benefício de sua viagem.

É muito mais fácil e rentável com a  

De revisar seus documentos pessoais
Verifique se seu passaporte e documento de identidade 
estão em ordem e dentro da validade (recomendável que 
o passaporte tenha validade mínima de 6 meses), se os 
vistos exigidos por cada país foram obtidos e, antes de sair 
de casa, certifique-se de não esquecer de nada: documen-
tos de viagem, passaporte, dinheiro, cartões de crédito...

Coloque em sua bagagem
Tudo o que for realmente necessário, dependendo da 
duração da viagem e dos países a visitar. Leve roupa 
adequada e calçados confortáveis, porque, para conhe-
cer bem as cidades, é preciso caminhar. No verão, prefira 
roupas leves e de algodão. No inverno, lembre-se que 
as temperaturas continentais podem ser extremas. Leve 
ao menos uma roupa de festa, paletó e gravata para usar 
em algum momento, como uma noite em discoteca, etc. 

Fique atento ao limite de peso nos aviões. Durante a via-
gem de ônibus, é permitido transportar no máximo uma 
mala (máx. 20 kg) e uma bagagem de mão por pessoa.

Calcule o dinheiro necessário
A maioria dos estabelecimentos comerciais aceita car-
tão de crédito, mas é sempre bom levar um pouco de 
dinheiro. Recomendamos não ostentar joias ou carregar 
grandes quantidades dinheiro com você, como medida 
de precaução. Os hotéis geralmente têm cofres à dispo-
sição dos clientes.

Excursões opcionais
Todos os circuitos incluem no preço uma visita com guia 
oficial nas cidades mais importantes. No entanto, a fim 
de complementar a compreensão de cada um dos países 
visitados, nosso guia oferecerá algumas excursões opcio-
nais que, sem dúvida, vão enriquecer sua viagem.

E não se esqueça que uma equipe de profissionais espe-
cializados está à sua disposição para tornar sua viagem 
muito mais agradável.

NÃO SE ESQUEÇA… GRUPOS
ESPECIAIS
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Consulte nossos programas em 

www.vpttours.com
Confirmação imediata
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14 ...... C-51422 Espanha e França   Madri Paris  ............................ 116
15 ...... C-41572 Cidades Atlânticas  Londres Lisboa  ......................... 117
15 ...... C-415702 H Europa Tradicional H  Londres Roma  .......................... 118
16 ...... C-41631 Paixão da Europa Paris Madri  .......................... 120
17 ...... C-31752 De Roma a Paris Roma Paris  ............................ 122
18 ...... C-51820 H Europa para Todos H  Madri Madri  .......................... 124
19 ...... C-41971 H Magica Europa H    Londres Madri  .......................... 126
19 ...... C-31912 Essência da Europa Madri Madri  .......................... 128
19 ...... C-51922 Europa para Todos com Dubai e Abu Dhabi  Madri Dubai ........................... 130
20 ...... C-520202 Doce Europa  Madri Madri  .......................... 132
21 ...... C-52122 Europa para Todos  

com cruzeiro pelas ilhas gregas 
Madri Atenas ......................... 134

22 ...... C-422520 H Europa Total H  Madri Madri  .......................... 136
22 ...... C-522202 Europa para Todos e Egito  

com cruzeiro pelo Nilo 
Madri Cairo ............................ 138

6 a 22  C-52232 Euro-Prix Lisboa Rotativo  ...................... 140
23 ...... C-42352 H Europa ao seu Alcance H  Madri Madri  .......................... 142
23 ...... C-52322 Europa para Todos e Terra Santa Madri Jerusalem  .................. 144
25 ...... C-425502 Europa Total e Ilhas Gregas Madri Atenas  ........................ 146
25 ...... C-52523 Europa para Todos e Turquia  

com ilhas gregas
Madri Atenas ......................... 148

26 ...... C-42652 Europa Total e Egito  
com cruzeiro pelo Nilo

Madri Cairo ............................ 150

27 ...... C-52722 Europa Encantadora Madri Madri  .......................... 152
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SERIE ESCAPADAS Á EUROPA

SERIE CIRCUITOS CLÁSSICOS

8 ........ C-4871 Londres e Paris Londres Paris  ............................ 155
8 ........ C-3841 H Cidades Imperiais H Praga Viena  .......................... 156
8 ........ C-3871 De Amsterdã a Praga  Amsterdã Praga  ........................... 157
8 ........ C-3831 Paris e Países Baixos  Paris Amsterdã  ................... 158
9 ........ C-40951 Madri e Londres  Madri Londres  ...................... 159
9 ........ C-3911 Madri, Lourdes e Paris Madri Paris  ............................ 160
9 ........ C-39011 De Viena a Roma Viena Roma  .......................... 161
9 ........ C-4931 Paris e Madri  Paris Madri   ......................... 162
10 ...... C-31031 Europa Moderna Paris Berlim  ......................... 163
10 ...... C-31021 H Rota Imperial H Berlim Viena  .......................... 164
11 ...... C-41172 H Cidades de Vanguarda H Londres Amsterdã  ................... 165
12 ...... C-31211 França e Países Baixos  Madri Amsterdã  ................... 166
12 ...... C-41250 H Escapada Europeia H  Madri Paris  ............................ 167
12 ...... C-41271 Londres, Paris e Madri  Londres Madri  .......................... 168
12 ...... C-31232 H Capitais e Santuários H Lisboa Paris  ............................ 169
12 ...... C-41232 Paris, Madri e Lisboa  Paris Lisboa  ......................... 170
12 ...... C-31271 A Nova Europa Amsterdã Viena  ........................... 171
15 ...... C-31532 Capitais Atlânticas Lisboa Amsterdã  ................... 172
15 ...... C-41552 Europa Atlântica Madri Amsterdã  ................... 173
15 ...... C-41551 O Melhor da Europa  Madri Madri  .......................... 174
15 ...... C-31521 H Europa Imperial H Berlim Roma  .......................... 175
16 ...... C-41612 Euro Flamenco  Madri Paris  ............................ 176
16 ...... C-31631 H Do Sena ao Danubio H Paris Viena  .......................... 178
17 ...... C-41752 Europa Ocidental Madri Berlim  ......................... 180
18 ...... C-41832 França, Espanha e Portugal  Paris Madri  .......................... 182
19 ...... C-41862 Europa Encantada  Madri Paris  ............................ 184
19 ...... C-41972 Europa Cosmopolita Londres Viena  ........................... 186
19 ...... C-51932 Euro Peninsular Lisboa Paris  ............................ 188
19 ...... C-31921 Valsas e Mediterrâneo Berlim Madri  .......................... 190
19 ...... C-51921 H Europa em Oferta H Madri Madri  .......................... 192
19 ...... C-519032 Culturas da Europa Roma Paris  ............................ 194
20 ...... C-52022 Europa Romántica  Madri Madri  .......................... 196
20 ...... C-32011 Europa Continental Madri Viena  ........................... 198
21 ...... C-32131 H Melodias da Europa H Paris Roma  .......................... 200
21 ...... C-32171 Paisagens da Europa Amsterdã Madri  .......................... 202
22 ...... C-32232 Caminhos da Europa Lisboa Madri  .......................... 204
23 ...... C-502322 Euro Luso Madri Lisboa  ......................... 206
24 ...... C-42432 Euro Nações  Madri Madri  .......................... 208
24 ...... C-42472 Sensações da Europa Londres Roma  .......................... 210
25 ...... C-32531 Sonhos da Europa  Paris Madri  .......................... 212
28 ...... C-32810 H Carrosssel Europeu H  Madri Madri  .......................... 214
28 ...... C-42872 De Londres a Madri   Londres Madri  .......................... 216
31 ...... C-43152 H Europa 10 Nações H Madri Madri  .......................... 218
6 a 38 C-43852 Euro Circular Madri Rotativo  ...................... 220

7 ........ C-1731 H Italia Histórica H  Veneza Roma ........................... 223
8 ........ C-1821 H Duas Capitais H  Madri  Paris ............................. 224
8 ........ C-1832 De Milão a Roma  Milão Roma ........................... 225
10 ...... C-11021 Luzes da Europa  Madri Amsterdã..................... 226
10 ...... C-41062 H De Londres a Amsterdã H  Londres Amsterdã .................... 227
11 ...... C-11161 De Amsterdã a Roma  Amsterdã Roma ........................... 228
11 ...... C-101131 Italia, Espanha e Costa Azul  Veneza Madri  .......................... 229
12 ...... C-11221 H Europa Mediterrânea H  Veneza Madri ........................... 230
12 ...... C-11232 Rota Atlântica  Lisboa Paris ............................. 231
12 ...... C-101232 De Milão a Madri  Milão Madri ........................... 232
14 ...... C-11431 H Coração da Europa H  Paris Roma ........................... 233
14 ...... C-11442 H Europa Essêncial H  Roma Londres ....................... 234
15 ...... C-11561 De Amsterdã a Madri  Amsterdã Madri ........................... 235
17 ...... C-41772 H Europa Cênica H  Londres Roma ........................... 236
18 ...... C-11831 H Os amores da Europa H  Paris Madri ........................... 238
20 ...... C-12020 H Eurobus H  Madri Madri ........................... 240
20 ...... C-120202 Eurobus e Dubai  Madri Dubai ........................... 242
21 ...... C-32112 H Eurobus com Lourdes H  Madri Madri ........................... 244
21 ...... C-42172 H Europa Clássica H  Londres Madri ........................... 246
22 ...... C-102222 Eurobus e Jordânia  Madri Amâ ............................. 248
23 ...... C-123202 Euro Helênico Madri Atenas ......................... 250
24 ...... C-12432 Euro Ibérico  Lisboa Madri ........................... 252
24 ...... C-42452 H Euro Capitais H  Madri Madri ........................... 254
24 ...... C-102422 Europa e Terra Santa  Madri Jerusalem.................... 256
25 ...... C-12542 Euro Andaluz  Madri Madri ........................... 258
25 ...... C-12522 EuroFiesta  Madri Madri ........................... 260

ALBÂNIA
8 ......... C-98007 Albânia Clássica Tirana Tirana  .......................... 263
ALEMANHA
5 ......... C-3521 Berlim e Praga Berlim Praga  ........................... 264
8 ......... C-9806 O Melhor de Alemanha Berlim Munique  ..................... 265
8 ......... C-9806 O Melhor de Alemanha Munique Berlim  ......................... 265
ÁUSTRIA
8 ......... C-900807 Grande Tour de Áustria       Viena Viena  ........................... 266
BULGÁRIA
8 ......... C-9085 Bulgária breve Sófia Sófia  ............................ 267
BALCANES, CROACIA, ESLOVÊNIA, BOSNIA-HERZEGOVINA
8 ......... C-9008007 Maravilhas da Eslovênia e Istria Zagreb Zagreb  ........................ 268
8 ......... C-9807 O Melhor de Croacia,  

Eslovênia e Bosnia-Herzagovina
Zagreb Zagreb  ........................ 269

10 ....... C-9082 Os Bálcãs Dubrovnik Belgrado  .................... 270
10 ....... C-914210 As Pérolas da Eslovênia,  

Bósnia e Croácia
Zagreb Trieste/Veneza/ ..........

Liubliana
271

12 ....... C-914210 As Pérolas da Eslovênia,  
Bósnia e Croácia

Liubliana Trieste/Veneza/ ..........
Liubliana

271

14 ....... C-914210 As Pérolas da Eslovênia,  
Bósnia e Croácia

Viena Trieste/Veneza/ ..........
Liubliana

271

14 ....... C-914210 As Pérolas da Eslovênia,  
Bósnia e Croácia

Veneza Veneza  ........................ 271

15 ....... C-9157 Grande Tour dos Balcãs  Zagreb Zagreb  ........................ 272
CHIPRE
4 ......... C-90417 Chipre Larnaca Larnaca  ....................... 274
FRANÇA
2 ......... C-9246 Normandía, Saint Malo  

e Monte Saint Michel
Paris Paris  ............................ 275

3 ......... C-9346 Normandía,  Monte Saint Michel  
e os Castelos do Loire 

Paris Paris  ............................ 275

6 ......... C-1631 París e Amsterdã  Paris Amsterdã  ................... 276
11 ....... C-311031 De Paris a Praga Novo Paris Praga  ........................... 277
GRECIA
4 ......... C-9417 Atenas Atenas Atenas  ........................ 278
3, 4, 7  . Cruzeiros 278
6 ......... C-963 Atenas e ilhas gregas  

com cruzeiro 3 dias
Atenas Atenas  ........................ 279

6 ......... C-9614 Grecia Clássica Atenas Atenas  ........................ 280
7 ......... C-9714 Grecia Clássica com Meteora Atenas Atenas  ........................ 281
7 ......... C-976 Atenas e ilhas gregas  

com cruzeiro 4 dias
Atenas Atenas  ........................ 282

7 ......... C-900717 Atenas e Mikonos Atenas Atenas  ........................ 283
7 ......... C-900716 Atenas e Santorini Atenas Atenas  ........................ 283
8 ......... C-9817 Eros Atenas Atenas  ........................ 284
12 ....... C-9121 Grecia Classica com Meteora  

e cruzeiro 
Atenas Atenas  ........................ 285

13 ....... C-91317 Atenas e 3 ilhas  
(Mikonos, Santorini,Creta)

Atenas Atenas  ........................ 286

HOLANDA
5 ......... C-3571 Amsterdã e Berlim  Amsterdã Berlim  ......................... 287
6 ......... C-1661 De Amsterdã a Veneza Amsterdã Veneza  ........................ 288
7 ......... C-3771 Amsterdã,  Berlim e Praga Amsterdã Praga  ........................... 289
ITALIA
2 ......... C-927 Limoncello Roma Roma  .......................... 290
3 ......... C-937 Dolce Vita Roma Roma  .......................... 290
4 ......... C-9471 Escapada a Roma Novo Roma Roma  .......................... 291
5 ......... C-6621 Sabor da Toscana Roma Florença  ..................... 292
6 ......... C-6721 Sabor do Vêneto Roma Veneza  ........................ 293
6 ......... C-5711/3731 Conheça Italia Veneza Roma  .......................... 294
6 ......... C-90067 Santuários Italianos Roma Roma  .......................... 295
7 ......... C-900086 Descrubra os grandes lagos italianos Veneza Milão  ........................... 296
7 ......... C-97817 Italia de trem Roma Veneza  ........................ 297
8 ......... C-97817 Italia de trem Roma Milão  ........................... 297
8 ......... C-97817 Italia de trem Roma Roma  .......................... 297
8 ......... C-986 Cores da Sicília Palermo Palermo  ...................... 298
8 ......... C-9875 Fantasía Italiana Roma Roma  .......................... 299
10 ....... C-91075 Fantasía Italiana Roma Roma  .......................... 300
11 ....... C-90111 Sicilia & Malta Palermo Malta  ........................... 301
12 ....... C-91275 Fantasía Italiana Roma Roma  .......................... 303
15 ....... C-90156 Costa Amalfitana e Sicília Roma Palermo  ...................... 304
ISLÂNDIA
8 ......... C-9810 Terra da Islândia Reikiavik Reikiavik  ..................... 306
MALTA
8 ......... C-958 Malta, a joia do Mediterrâneo  Malta Malta  ........................... 307
NORUEGA
8 ......... C-9528 Terra de Fiordes & Stavanger Oslo Oslo  ............................ 308
8 ......... C-9008 Terra de Trolls, Fiordes &  

Rota Atlântica
Oslo Oslo  ............................ 309

CIRCUITOS REGIONAIS
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PAISES BALTICOS
7 ......... C-90077 Países Bálticos (Meia pensão) Novo Vilnius Tallinn  ......................... 310
7 ......... C-90771 Países Bálticos (Todo incluso) Novo Vilnius Tallinn  ......................... 311
POLÔNIA
6 ......... C-9066 Polônia os caminhos de João Paulo II  Varsóvia Varsóvia  ...................... 312
8 ......... C-9087 Maravilhas da Polônia Varsóvia Varsóvia  ...................... 313
9 ......... C-90986 Polônia de Sul a Norte Varsóvia Varsóvia  ...................... 314
PORTUGAL E MADEIRA
6 ......... C-60602 De Porto a Lisboa  Porto Lisboa  ......................... 315
8 ........ C-60623 De Porto a Madri Porto Madri  .......................... 315
8 ......... C-90801 Maravilhas da Madeira Funchal Funchal  ....................... 316
REINO UNIDO
6 ......... C-962 Irlanda Tradicional Dublin Dublin  ......................... 317
8 ......... C-9378 Tesouros da Escócia Novo Edimburgo Edimburgo  ................. 318
9 ......... C-90095 Inglaterra clássica Novo Londres Londres  ...................... 319
10 ....... C-90105 O melhor da Inglaterra e Escócia Londres Londres  ...................... 320
12 ....... C-9134 As Maravilhas da Inglaterra,  

Escócia e Irlanda
Londres Londres  ...................... 321

12 ....... C-41272 Norte da Europa Londres Berlim  ......................... 322
REPUBLICA CHECA
5 ......... C-35401 Praga e Budapeste Praga Budapeste .................. 323
ROMÊNIA
7 ......... C-9706 Romênia, um verdadeiro conto Novo Bucareste Bucareste  ................... 324
8 ......... C-900087 Transilvânia Medieval e os Cárpatos Bucareste Bucareste  ................... 325
SUIÇA
8 ......... C-987 Suiça Espetacular Genebra Genebra  ..................... 326

CIRCUITOS REGIONAIS

BOTSWANA
7 ......... C-97017 Botsuana Classic Cataratas Victoria Maun  ........................... 328
EGITO
5 ......... C-9517 Escapada ao Cairo        Cairo Cairo  ........................... 329
7 ......... C-9734 Egito Faraônico  Cairo Cairo  ........................... 330
8 ......... C-98234 Egito com Alexandria    Cairo Cairo  ........................... 331
8 ......... C-9867 Egito Milenar Cairo Cairo  ........................... 332
8 ......... C-9813 Egito de trem                Cairo Cairo  ........................... 333
9 ......... C-9906 Egito com Abu Simbel          Cairo Cairo  ........................... 334
10 ....... C-91003 Egito com Hurghada      Cairo Cairo  ........................... 335
10 ....... C-90101 Egito e Dubái Cairo Dubai  .......................... 336
11 ....... C-91134 Egito com Sharm el Sheikh    Cairo Cairo  ........................... 337
11 ....... C-81148 A rota da paz Cairo Jerusalém  .................. 338
11 ....... C-9113 Egito e Jordânia     Cairo Amã  ............................ 339
12 ....... C-901206 Egito e  Dubai  Cairo Dubai  .......................... 340
15 ....... C-87158 Os caminhos do Rei Salomão     Cairo Jerusalém  .................. 341
18 ....... C-9187 A rota de Moises                           Cairo Jerusalém  .................. 343
QUÊNIA
6 ......... C-96237 Quênia Aberdare Nairobi Nairobi  ....................... 345
MARROCOS
5 ......... C-955 Cidades imperiais           Casablanca Fez  ............................... 346
7 ......... C-9707 Cidades imperiais   Tânger Tânger  ........................ 346
7 ......... C-972 Marrocos, território berbere Marrakech Marrakech  .................. 347
8 ......... C-968 Sul Imperial                      Marrakech Marrakech  .................. 348
8 ......... C-9608 Saara                 Marrakech Marrakech  .................. 349
9 ......... C-994 Cidades imperiais           Marrakech Marrakech  .................. 350
10 ....... C-9510 Dunas y Kasbahs                    Marrakech Tánger  ........................ 351
ÁFRICA DO SUL
9 ......... C-9091 Africa do Sul Ubuntu e Cataratas 

Vitória
Joanesburgo Joanesburgo  ............. 352

14 ....... C-9141 Africa do Sul, gran trek Joanesburgo Cidade do Cabo  ....... 353
TANZÂNIA
7 ......... C-9702 Tanzânia Ngorongo Arusha Arusha  ........................ 354
TUNÍSIA
8 ......... C-9178  Tunísia, oasis e cidades romanas Tunis Tunis ............................ 355
11 ....... C-9711 As maravilhas da Tunísia Novo Tunis Tunis ............................ 356

NOVA ZELÂNDIA

9 ......... C-9093 Nova Zelândia Auckland Queenstown  .............. 387

ARMÊNIA, GEÓRGIA, AZERBAIJÃO

8 ......... C-90084 Armênia Espetacular Everan Everan  ......................... 357
13 ....... C-91307 Azerbaijão, Geórgia, Novo  

Armênia
Bakú Everan  ......................... 358

COREIA DO SUL

4 ......... C-90717 Seul Seúl Seúl  ............................. 360
7 ......... C-90717 Coreia do Sul Seúl Seúl  ............................. 360

DUBÁI

4 ......... C-940 Dubái Express Dubái Dubái  .......................... 361
5 ......... C-950 Dubái completo com Abu Dhabi Dubái Dubái  .......................... 361
8 ......... C-9080 Dubái Maravilhosa Dubái Dubái  .......................... 362

ÍNDIA - NEPAL

7 ......... C-9717 Triângulo de Ouro Déli Déli  ............................. 363
7 ......... C-970017 Triângulo de Ouro em Luxo Novo Déli Déli  ............................. 364
9 ......... C-9917 Triângulo de Ouro com Varanasi Déli Déli  ............................. 365
10 ....... C-910017 India e Nepal classica Déli Déli  ............................. 367
10 ....... C-91017 De Bombaim a Déli Bombaim Déli  ............................. 368

ISRAEL

5 ......... C-9081 Israel clássico Jerusalem Jerusalem  .................. 370
6 ......... C-9081 Israel clássico Tel Aviv Jerusalem  .................. 370
8 ......... C-9081 Israel clássico Tel Aviv Jerusalem  .................. 370
8 ......... C-9111 Israel-Jordânia Jerusalem Amã  ............................ 371
11 ....... C-9111 Israel-Jordânia Tel Aviv Amã  ............................ 371
12 ....... C-91212 Israel e Dubái Tel Aviv Dubái  .......................... 372

JAPÃO

7 ......... C-9767 Japão Osaka Tóquio  ........................ 373

JORDÂNIA

6 ......... C-9061 Explorandi a Jordânia Novo Amã Amã  ............................ 374
7 ......... C-9770 Raízes da Jordânia Amã Amã  ............................ 375

TAILÂNDIA

11 ....... C-91136 Triângulo Thai, com Phi Phi e Phuket Bangkok Phuket  ........................ 376

TURQUÍA

4 ......... C-942346 Istambul Incrível Istambul Istambul  ..................... 377
7 ......... C-974 Istambul e Capadocia Fascinante  Istambul Istambul  ..................... 377
9 ......... C-9611 Turquia Fenomenal Novo Istambul Istambul  ..................... 378
10 ....... C-9104 Turquia para Todos Novo Istambul Istambul  ..................... 379
10 ....... C-9410 Turquia ao seu alcance  Novo Istambul Istambul  ..................... 380
11 ....... C-9116 Turquia Milenar com Ilhas Gregas Istambul Atenas  ........................ 381
11 ....... BRE-9231 Joyas Turcas (Verano) Novo Istambul Istambul  ..................... 382
11 ....... BRE-9231 Joyas Turcas (Invierno) Novo Istambul Istambul  ..................... 383
13 ....... C-91252 Istambul com Capadocia  

e Dubái com Abu Dhabi
Istambul Dubái  .......................... 384

VIETNÃ 

11 ....... C-9122 Super Vietnã e Camboja Hanoi Siem Reap  .................. 385

ÁFRICA

ORIENTE

OCEANIA
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Viaje protegido com o seguro incluído de VIAGENS PARA TODOS, 
a proteção essencial que precisa.

Seguros planifi cados pela

Assegura a sua viagem 

Para um extra de tranquilidade, expanda as coberturas com o seguro opcional.

Válido para viagens 
ao redor do mundo 

27 causas de cancelamento 
garantidas

Inclui cancelamento 
por positivo em COVID-19

Assistência

1. Despesas médicas ou cirúrgicas em decorrência de doença ou acidente:

• Espanha 600 € 1.000 €

• Europa y países da costa do Mediterrâneo 3.000 € 6.000 €

• Restante do mundo 3.000 € 12.000 €

• Despesas odontológicas urgentes 50 € 100 €

2. Repatriação ou transporte de feridos ou doentes Ilimitado Ilimitado

3. Repatriação ou transporte de um acompanhante Ilimitado Ilimitado

4. Deslocação de um acompanhante em caso de hospitalização superior a 5 dias:

• Gastos de viagem Ilimitado Ilimitado

• Gastos de estadia 310 € 500 €

5. Prolongamento de estadia em hotel por prescrição médica 310 € 500 €

6. Repatriação ou traslado do Segurado falecido Ilimitado Ilimitado

7. Retorno antecipado por falecimento de um familiar Ilimitado Ilimitado

8. Retorno antecipado de um familiar em caso de hospitalização superior a 5 dias Ilimitado Ilimitado

9. Transmissão de mensagens urgentes Incluido Incluido

Bagagens

10. Roubo e danos materiais ou perda de bagagens 151 € 300 €

11. Busca, localização e envio de bagagem extraviada - Incluido

12. Atraso de mais de 12 horas na entrega da bagagem despachada 16 € 30 €

Cancelamento

13. Despesas de cancelamento de viagem - 1.500 €

14. Reembolso por férias não desfrutadas - 500 €

Acidentes

15. Morte ou Invalidez decorrente de acidente 24 horas 6.000 € 6.000 €

Responsabilidade Civil

16. Seguro de Responsabilidad Civil pessoal 30.000 € 60.000 €

RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAÇÃO INCLUSÃO OPCIONAL

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a dispo-
  ne  atircsnI  .dirdaM  ,7  ,núrI  /C  al  ne  laicos  oilicimod  noc  ,.U.L.S  ,IXX laidnuMretnI ne ,SODOT ARAP SEJAIV ne etneilc led nóicis

el  R.M.  de  Madrid,  hoja  M  180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº 
J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 M S R P.  

Seguro de Inclusão: a repatriação do Segurado deve ser até ao ponto de parti-
da do circuito e não até ao local de origem do passageiro segurado.

Seguro Opcional:

» A repatriação do Segurado será até a residência habitual do Segurado.

» Se o domicílio habitual do Segurado está no estrangeiro, a garantia de 
despesas médicas ou cirúrgicas por doença ou acidente é o acidente no 
seu país de origem.

Preço por pessoa

Até 32 dias

105$

27 

Caso ocorra alguma circunstância coberta pelo seguro, comunique o fato 
imediatamente ao Centro de Assistência 24 horas:

• Ligação local: (Espanha) 902 100 918 / 91 594 94 02
• Ligação internacional: +34 91 594 94 02

É imprescindível informar o sinistro por telefone para garantir o direito às 
prestações da apólice.

El Asegurado deberá indicar:
• Seu nome.
• O nº da apólice indicado no certifi cado.
• Lugar e nº do telefone do lugar onde se encontra.
• Descrição do problema ocorrido.

INSTRUÇÕES A SEREM SEGUIDAS EM CASO DE SINISTRO

Nº 56-0036363 Nº 56-0036364 

PIEZAS_VPT_PT_2023-europa.pdf   1   13/1/23   12:30
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SEGURO DE VIAGENS

Aeroporto/Hotel
ou viceversa U$A

Amsterdã 65 $
Barcelona 48 $
Berlim (Ap. Billy Brand) 115 $
Budapeste 60 $
Bruxelas 68 $
Florença 68 $
Frankfurt 75 $
Lisboa 40 $

Londres
  Heathrow 70 $
  Gatwick, Luton, Stanted 95 $

Madri 40 $

Preço por pessoa e trajeto (Mínimo 2 pessoas) / Dólar US$

Aeroporto/Hotel
ou viceversa U$A

Milão
  Linate 72 $
  Malpensa 140 $

Munique 75 $
Porto 40 $
Paris 78 $
Praga 56 $
Roma 65 $

Veneza
  Mestre/Marghera 65 $

Viena 60 $
Zurique 130 $

Noite (Horário: entre as 20:00 hrs. - 8:00 hrs.), Domingos e Feriados: Suplemento 20%.

Preço por pessoa e noite, com hospedagem e café da manhã / Dólar US$

ESPANHA-PORTUGAL-MARROCOS
Consultar noites extras no pacote 
Madri à vontade (Pág. 12). Os preços 
não são válidos sem a realização de 
um circuito.

FANTASIA NA EUROPA
Em quarto duplo 86 $
Supl. quarto individual 78 $

EUROPA AO SEU ALCANCE 
(exc. Londres)

Em quarto duplo 86 $
Supl. quarto individual 78 $

LONDRES
Em quarto duplo 90 $
Supl. quarto individual 85 $

ESCAPADAS À EUROPA 
(exc. Paris)

Em quarto duplo 92 $
Supl. quarto individual 85 $

PARIS
Em quarto duplo 120 $
Supl. quarto individual 115 $

CIRCUITOS CLÁSICOS 
(exc. París)

Em quarto duplo 96 $
Supl. quarto individual 88 $

PARIS
Em quarto duplo 120 $
Supl. quarto individual 115 $

Antes ou depois do tour, em qualquer cidade, 
com un maximo de 2 noites

NOITES EXTRAS

TRASLADOS
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SAINDO DE MADRI
Excursões Madri e arredores Diarias.................. 11
Aluguel de carros .............................. 12

4 .......... C-0040 Madri à vontade diarias .................. 12
5 .......... C-1210 Madri, Córdoba & Sevilha Sábados .............. 13
5 .......... C-2210 Madri, Córdoba & Sevilha Domingos ........... 13
5 .......... C-4210 Madri, Cáceres & Sevilha Terças................... 13
5 .......... C-2310 Madri, Córdoba, Sevilha e Costa do Sol Novo Segundas ............ 14
5 .......... C-43010 Madri, Cáceres, Sevilha e Costa do Sol Novo Quartas ................ 14
6 .......... C-4310 Madri, Cáceres & Sevilha Terças................... 15
6 .......... C-6310 Madri, Cáceres & Sevilha Quintas ................ 15
6 .......... C-1310 Madri, Córdoba & Sevilha Sábados .............. 16
6 .......... C-23010 Madri, Córdoba & Sevilha Domingos ........... 16
7 .......... C-64010 Madri, Cáceres, Córdoba & Sevilha Quintas ................ 16
7 .......... C-6410 Madri, Cáceres, Córdoba, Sevilha e Costa do Sol Novo Quintas ................ 17
7 .......... C-4410 Madri, Vâlencia & Barcelona Terças................... 18
7 .......... C-3400 Madri & Lisboa Segundas ............ 18
7 .......... C-1400 Madri & Andaluzía Sábados .............. 19
9 .......... C-6600 Rotas de Andaluzia Quintas ................ 19
8 .......... C-4500 Madri & Andaluzía Terças................... 20
8 .......... C-2500 Madri & Andaluzía Domingos ........... 20
10 ........ C-60600 Madri, Castela, Galiza & Portugal Quartas ................ 21
9 .......... C-261000 Madri, Galiza e Norte da Portugal Domingos ........... 21
7 .......... C-7401000 Madri & O Cantabrico Sextas .................. 22
11 ........ C-7800 Madri, Norte da Espanja & Portugal Sextas .................. 22
10 ........ C-1700 Madri, Andaluzia & Levante Sábados .............. 23
4 .......... C-74100 Extensão Palma de Malhorca Dom/Seg. ............ 23
10 ........ C-272000 Madri, Andaluzia e Costa do Sol Domingos ........... 24
11 ........ C-682000 Madri, Andaluzia e Costa do Sol Quintas ................ 25
12 ........ C-6920 Madri, Andaluzia e Costa do Mediterrâneo Quintas ................ 26
12 ........ C-3920 Madri, Portugal e Andaluzia Segundas ............ 27
13 ........ C-6102000 Madri, Andaluzia e Marrocos Quintas ................ 28

SAINDO DE MADRI
13 ........ C-21020 Madri, Andaluzia e Marrocos Domingos ........... 29
14 ........ C-601020 Madri, Castela, Galizia, Portugal & Andaluzia Quartas ................ 30
13 ........ C-201020 Madri, Galizia e Portugal Domingos ........... 31
15 ........ C-31220 Circuito Ibérico Segundas ............ 32
15 ........ C-41220 Espanha e Marrocos Terças................... 33
15 ........ C-701220 Madri, Norte de Espanha e Lusitânia Sextas .................. 34
16 ........ C-31320 Madri, Portugal, Andaluzia e Marrocos Segundas ............ 35
17 ........ C-11420 O Melhor da Espanha & Norte da Portugal Sábados .............. 36
17 ........ C-2142000 Madri, Galizia, Portugal e Andaluzia Domingos ........... 37
19 ........ C-3162000 Madri, Portugal, Andaluzia e Marrocos Segundas ............ 38
20 ........ C-11820 Península Ibérica Novo Domingos ........... 39
21 ........ C-6172000 Madri, Espanha, Portugal e Marrocos Quartas ................ 40
22 ........ C-3192000 Espanha e Portugal com Madri Segundas ............ 41
24 ........ C-3212000 Madri e la Península Ibérica Segundas ............ 42
5 a 23 .. C-6232 Rotativo Ibérico Rotativo ............... 43
SAINDO DE BARCELONA
5 .......... C-71702 Barcelona e Madri Sextas .................. 44
5 .......... C-6562 De Barcelona a Madri Sábados .............. 44
7 .......... C-74200 Barcelona & O Cantábrico Sextas .................. 45
8 .......... C-74201 Barcelona e Andaluzia Sextas .................. 45
9 .......... C-76201 Barcelona, Andaluzia & Levante Sextas .................. 46
11 ........ C-782011 Barcelona, Norte da Espanha e Portugal Sextas .................. 47
16 ........ C-701221 Norte da Espanha, Lusitânia e Madri Sextas .................. 48
SAINDO DE COSTA DO SOL
4 .......... C-3210 Costa do Sol, Granada, Toledo e Madri Novo Terças................... 49
4 .......... C-5212 Costa do Sol, Granada, Toledo e Madri Novo Quintas ................ 49
4 .......... C-7212 Costa do Sol, Granada, Toledo e Madri Novo Sábados .............. 49
9 .......... C-3722 Costa do Sol, Andaluzia e Madri Novo Terças................... 49
5 .......... C-95302 Costa do Sol - Rabat & Fez Quintas ................ 50
5 .......... C-97302 Costa do Sol - Medinas Andaluzas Sábados .............. 50
6 .......... C-34002 Costa do Sol - Marrocos Flash Terças................... 51
7 .......... C-97502 Costa do Sol - Medinas Andaluzas Sábados .............. 51
7 .......... C-55002 Costa do Sol - Marrocos Express Quintas ................ 52
9 .......... C-93072 Costa do Sol - Marrocos Terças................... 52
9 .......... C-77002 Costa do Sol - Marrocos Cidades Imperiais Sábados .............. 53
11 ........ C-59002 Costa do Sol e O Grande Deserto Quintas ................ 54
SAINDO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
8 .......... C-482 De Santiago a Lisboa Quintas ................ 55
8 .......... C-1111 Caminho de Santiago (Caminho Francês) Diarias.................. 56
8 .......... C-2222 Caminho de Santiago (Caminho Portugês) Diarias.................. 57
SAINDO DE PORTUGAL 
DE LISBOA
8 .......... C-452000 Lisboa, Andaluzia e Madri Terças................... 58
8 .......... C-34203 Lisboa e Madri Quartas ................ 58
10 ........ C-472000 Lisboa, Andaluzia e Madri Terças................... 59
10 ........ C-39203 Lisboa, Andaluzia e Madri Quartas ................ 60
13 ........ C-311203 Lisboa, Andaluzia e Costa do Mediterrâneo Quartas ................ 61
15 ........ C-313203 Lisboa, Andaluzia e Marrocos Quartas ................ 62
15 ........ C-412212000 Lisboa, Andaluzia e Marrocos Terças................... 63
17 ........ C-412214000 Lisboa, Andaluzia e Marrocos Terças................... 64
DE PORTO
8 .......... C-60622 Porto-Madri-Porto Sábados .............. 65
12 ........ C-610020 Porto, Andaluzia e Madri Sábados .............. 66
19 ........ C-6192 Porto, Andaluzia e Marrocos Sábados .............. 67

Mergulhe, por meio de nossos circuitos, nas culturas milenares destes três 
países. Descubra o maravilhoso legado histórico construído pelas mais antigas 
civilizações mediterrânicas ao longo de séculos.
Aproveite a oportunidade que lhe oferecemos de conhecer a arte, a cultura e as 
belezas naturais do jeito que achar mais conveniente.

DÍAS CIRCUITO SAÍDAS PAGINA

DÍAS CIRCUITO SAÍDAS PAGINA



VISITAS E EXCURSÕES PREÇO SAÍDA REGRESSO FREQUÊNCIA ABRIL A OUTUBRO FREQUÊNCIA NOVEMBRO A MARÇO
SEGOVIA & ÁVILA, sem almoço  ..................................................... 64 $ 9:30 H 18:30 H Diária  ..................................................................... Diaria
SEGOVIA & ÁVILA, com almoço  turístico  ..................................... 90 $ 9:30 H 18:30 H Diaria  ..................................................................... Diaria
SEGOVIA & ÁVILA, com almoço gastronómico  ........................... 114 $ 9:30 H 18:30 H Diaria  ..................................................................... Diaria
SEGOVIA & ÁVILA + SHOW FLAMENCO, com drink  .................. 114 $ 9:30 H 18:30 H Diaria  ..................................................................... Diaria

SEGOVIA, meio día  .......................................................................... 62 $ 15:00 H 20:00 H Diaria  ..................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
SEGOVIA, día completo  .................................................................. 62 $ 9:30 H 20:00 H Diaria  ..................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
SEGOVIA, día completo com almoço turístico  ............................. 94 $ 9:30 H 20:00 H Diaria  ..................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
SEGOVIA, día completo com almoço gastronómico  .................. 102 $ 9:30 H 20:00 H Diaria  ..................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos

ESCORIAL & VALLE de los Caídos  ................................................. 71 $ 8:45 H 14:00 H Quartas, Sextas, Sábados, Domingos  .................. Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
ESCORIAL, VALLE & TOLEDO ......................................................... 95 $ 8:45 H 20:00 H Sabados e Domingos  .......................................... Sabados e Domingos
ESCORIAL, VALLE &SEGOVIA  ......................................................... 95 $ 8:45 H 20:00 H Quartas, Sextas, Sábados, Domingos  .................. Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
ESCORIAL, VALLE & SHOW FLAMENCO, com drink  .................. 114 $ 8:45 H 22:00 H Quartas, Sextas, Sábados, Domingos  .................. Quartas, Sextas, Sábados, Domingos

TOLEDO (so Catedral)  ..................................................................... 29 $ 11:30 H 12:30 H Diaria, exceto Domingo  ...................................... Diaria, exceto Domingo
TOLEDO (Tour BÁSICO)  .................................................................. 29 $ 8:30 H 17:30 H Diaria  ..................................................................... Diaria
TOLEDO + bracelete ........................................................................ 43 $ 8:30 H 17:30 H Diaria  ..................................................................... Diaria
TOLEDO + tiroleza  ........................................................................... 40 $ 8:30 H 17:30 H Diaria  ..................................................................... Diaria
TOLEDO + CATEDRAL  ..................................................................... 55 $ 8:30 H 17:30 H Diaria, exceto Domingo  ...................................... Diaria, exceto Domingo
TOLEDO + CATEDRAL + bracelete  ............................................... 68 $ 8:30 H 17:30 H Diaria, exceto Domingo  ...................................... Diaria, exceto Domingo

TOLEDO & SEGOVIA (com Alcázar)  .............................................. 68 $ 8:30 H 20:00 H Diaria  ..................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
TOLEDO (com Catedral) & SEGOVIA (com Alcázar)  ................... 80 $ 8:30 H 20:00 H Diaria, exceto Domingo  ...................................... Quartas, Sextas, Sabados

TOLEDO + MADRID passei a pé + SHOW FLAMENCO, com drink . 137 $ 8:30 H 22:00 H Diaria  ..................................................................... Diaria
TOLEDO, meio dia tarde  ................................................................. 40 $ 15:00 H 20:00 H Sábados, Domingos  ............................................ Sábados e Domingos

MADRID VISITA PANORÁMICA  ...................................................... 35 $ - - Nacessita reserva  ................................................. Nacessita reserva
MADRID VISITA PANORÁMICA + PALACIO REAL  ....................... 56 $ - - Nacessita reserva  ................................................. Nacessita reserva
MADRID passei a pé  ........................................................................ 63 $ 9:00 H 11:00 H Diaria  ..................................................................... Diaria
MADRID passei a pé + PALACIO REAL  ......................................... 92 $ 9:00 H 11:00 H Diaria  ..................................................................... Diaria
MADRID passei a pé + MUSEU  DO PRADO  ................................ 87 $ 9:00 H 11:00 H Diaria  ..................................................................... Diaria
MADRID passei a pé + SHOW FLAMENCO, com tapas  ............. 120 $ 15:00 H 22:00 H Diaria  ..................................................................... Diaria

PALACIO REAL DE MADRID (ticket + VISITA)  ............................... 37 $ 11:45 H 12:45 H Terca, Sexta  ........................................................... Terca, Sextas

FLAMENCO SHOW, com drink  ....................................................... 40 $ 21:00 H 22:00 H Diaria  ..................................................................... Diaria
FLAMENCO SHOW, com tapas  ...................................................... 58 $ 21:00 H 22:00 H Diaria  ..................................................................... Diaria
FLAMENCO SHOW, com jantar  ...................................................... 80 $ 21:00 H 22:00 H Diaria  ..................................................................... Diaria

CUENCA & CIUDAD ENCANTADA ................................................. 80 $ 8:00 H 20:00 H Segundas, Sábados  ............................................. Segundas, Sábados

Nota:
Preços e itinerario, sujeitos a possíveis alterações (data de publicação 30/Novembro/2022).
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MADRI E ARREDORES
Madri sempre merece uma visita. A capital da Espanha oferece ao visitante uma importante oferta cultural e turística com 
monumentos importantes, como o imponente Palácio Real, museus de primeiro nível mundial como a coleção do museu El Prado, 
teatro, ópera, concertos, e sportes, compras, gastronomia e multiple s lugares para descubrir restaurantes e bares, degustar 
de uma boa “tapa” ou descansar em um agradavél terraço. Perto de Madri se situam cidades monumentais como Toledo, 
Ávila e Segovia, “El Escorial”…..consideradas cidades Patrimônio da Humanidade que podem ser visitadas confortavelmente 
com nossas excursões diárias.

EXTRATO DE EXCURSÕES E VISITAS



 

O veículo pode ser retirado/devolvido em todos os aeroportos da Espanha, onde existam agências AVIS.
A: Câmbio automático • AC: Ar condicionado • SW: Station Wagon.
• Consulte o custo extra para devolução do veículo em um lugar diferente de recolhida.

Preços por veículo USD
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MADRI À VONTADE

DESDE

318 $

1º Dia MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Adolfo Suarez 
Madri-Barajas. Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia MADRI
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica pela 
cidade, com um amplo percurso que passa pelas avenidas, 
praças e edifícios mais importantes. Resto do dia livre para 
atividades pessoais.

3º Dia MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar a 
explorar a cidade por conta própria - visitar seus importan-
tes museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 
antigo e degustar as deliciosas “tapas”. Sugerimos que você 
participe de uma de nossas excursões aos arredores de 
Madri para conhecer as cidades monumentais de Toledo, 
Ávila e Segóvia... confira detalhes e preços na página 11. 

4º Dia MADRI
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade de 
prolongar sua estadia em Madri ou participar de um de 
nossos circuitos pela Espanha.

4
DIAS

Madri 3.
NOITES

Todo o ano
Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• 3 noites de hospedagem no hotel escolhido.
• Visita com guia local em Madri.
• Café da manhã diário.

Preços por pessoa USD (de Abril ate Outubro) Noite extra

A FIAT PANDA [AC] 76 $ 61 $ 58 $
B SEAT IBIZA [AC] 77 $ 62 $ 59 $
C SEAT LEON [AC] 89 $ 72 $ 69 $
D OPEL CROSSLAND X [AC] 98 $ 79 $ 75 $
E RENAULT CAPTUR [A] [AC] 130 $ 106 $ 100 $
F RENAULT SCENIC (5+2 SEATS) [AC] 125 $ 101 $ 96 $
G OPEL GRANDLAND X [AC] 139 $ 112 $ 107 $
H SEAT LEON ST [AC] 158 $ 127 $ 121 $
I SEAT ATECA [A][AC] 231 $ 187 $ 177 $
J TOYOTA CHR HYBRID [A][AC] 195 $ 158 $ 150 $
K BMW 5 SERIES [A][AC] 369 $ 299 $ 284 $
L BMW 7 SERIES [A][AC] 569 $ 460 $ 437 $
M MERCEDES-BENZ VITO [AC] 445 $ 360 $ 342 $
N TOYOTA PRIUS (5+2 SEATS) [A][AC] 158 $ 127 $ 121 $
O MERCEDES-BENZ V-CLASS [A][AC] 321 $ 259 $ 246 $

3/6 DIAS
(Por dia)

7/13 DIAS
(Por dia)

+14 DIAS
(Por dia)GRUPO VEÍCULO (ou similar) SERVIÇOS

De 1-10/Abril, 16/Jun-31/Ago, 19/Dez/2023-1/Jan/2024

A FIAT PANDA [AC] 54 $ 43 $ 41 $
B SEAT IBIZA [AC] 55 $ 44 $ 42 $
C SEAT LEON [AC] 65 $ 53 $ 51 $
D OPEL CROSSLAND X [AC] 74 $ 60 $ 57 $
E RENAULT CAPTUR [A] [AC] 94 $ 76 $ 72 $
F RENAULT SCENIC (5+2 SEATS) [AC] 92 $ 75 $ 71 $
G OPEL GRANDLAND X [AC] 109 $ 88 $ 83 $
H SEAT LEON ST [AC] 123 $ 99 $ 94 $
I SEAT ATECA [A][AC] 180 $ 145 $ 138 $
J TOYOTA CHR HYBRID [A][AC] 143 $ 115 $ 110 $
K BMW 5 SERIES [A][AC] 287 $ 232 $ 220 $
L BMW 7 SERIES [A][AC] 442 $ 358 $ 340 $
M MERCEDES-BENZ VITO [AC] 267 $ 216 $ 205 $
N TOYOTA PRIUS (5+2 SEATS) [A][AC] 108 $ 87 $ 83 $
O MERCEDES-BENZ V-CLASS [A][AC] 210 $ 170 $ 162 $

3/6 DIAS
(Por dia)

7/13 DIAS
(Por dia)

+14 DIAS
(Por dia)GRUPO VEÍCULO (ou similar) SERVIÇOS

De 11/Abr-15/Jun, 1/Set-18/Dez 2023, 2/Jan-31/Mar/2024

INCLUI

• Quilometragem ilimitado.
• Impostos locais.
• Seguro CDW, exceto franquia. (Isenção parcial 

de responsabilidade por danos ao veículo por 
colisão).

• T.P. exceto franquia. (Isenção parcial de 
responsabilidade por roubo ou furto do veículo).

NÃO INCLUI:

• Taxa para condutores com menos de 25 anos.
• P.A.I. (Seguro para ocupantes)
• SUPERPAI (Seguro para ocupantes, bens 

pessoais e bagagem).
• Suplemento de aeroporto e estação de trem.
• Gasolina e extras.

C-0040
Escanea-me

Hotel Cat. Quarto
Duplo

Supl. 
Single

Quarto
Duplo

Supl. 
Single

Puerta de Toledo ....................................................................... 3* 318 $ 216 $ 83 $ 62 $

Madrid Chamartin ..................................................................... 3* 415 $ 361 $ 115 $ 110 $

Emperador .................................................................................. 4* 450 $ 384 $ 127 $ 117 $

    Sextas-feiras e Sábados ......................................................... 479 $ 413 $ 142 $ 132 $

Catalonia Gran Via  ................................................................... 4* 479 $ 413 $ 137 $ 127 $

Catalonia Goya........................................................................... 4* 479 $ 413 $ 137 $ 127 $

Meliá Castilla .............................................................................. 4* 575 $ 487 $ 169 $ 152 $

Meliá Madrid Serrano ............................................................... 4* 601 $ 511 $ 177 $ 160 $

NH Palacio de Tepa ................................................................... 5* 612 $ 466 $ 181 $ 145 $

Meliá Madrid Princesa .............................................................. 5* 614 $ 523 $ 182 $ 164 $

Consultar preços a partir de Novembro/2023.

Rent a Car
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MADRI, CÓRDOBA & SEVILHA MADRI, CÁCERES & SEVILHA

DESDE

705 $
DESDE

665 $

1º Dia (Sábado o Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo o Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

3º Dia (Segunda o Terça) MADRI-CORDOBA-
SEVILHA (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visi-
ta à cidade, a famosa Mesquita/ Catedral e Bairro 
Judeu. Posteriormente, continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.

4º Dia (Terça o Quarta) SEVILHA-MADRI (trem) 
(530 kms)
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bair-
ro de Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos 
estreitos. Tempo libre. Opcionalmente, você terá a 
possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, onde 
poderá desfrutar de uma bela panorâmica da Torre 
del Oro e da Expo 92; visitar a praça de touros da 
Maestranza. A ultima hora da tarde traslado por sua 
conta a estaçao para sair em trem AVE com destino 
a Madri. Chegada e traslado por sua conta ao hotel. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta o Quinta) MADRI 
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Terça) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quarta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA  
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bair-
ro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Continuação até Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Sexta) SEVILHA-MADRI (trem)  
(530 kms)
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bair-
ro de Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos 
estreitos. Tempo libre. Opcionalmente, você terá a 
possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, onde 
poderá desfrutar de uma bela panorâmica da Torre 
del Oro e da Expo 92; visitar a praça de touros da 
Maestranza. A ultima hora da tarde traslado por sua 
conta a estaçao para sair em trem AVE com destino 
a Madri. Chegada e traslado por sua conta ao hotel. 
Hospedagem.

5º Dia (Sábado) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

C-1210/
C-2210

C-4210

5
DIAS

5
DIAS

Madri 3. Sevilha 1.
NOITES

Madri 3. Sevilha 1.
NOITES

Sábados e Domingos (Todo o ano) Terças-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo com 

WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri, Córdoba e 
Sevilha.

• Café da manhã 
buffet.

• 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-

bala AVE,  
classe turista.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo com 

WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri e Sevilha.

• Café da manhã 
buffet.

• 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-

bala AVE,  
classe turista.

Madri

Córdoba

Sevilha

Madri

Cáceres

Sevilha

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Catalonia Santa Justa P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 705 $ 855 $
Supl. quarto single 290 $ 455 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 20 $ 20 $
Supl. Saídas  
Abr. 2, 22, 23,29 Mai. 7, 14  
(Pascoa, Feira, Congressos)
Março 24 (Pascoa 2024 60 $ 60 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 665 $ 815 $
Supl. quarto single 260 $ 445 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 20 $ 20 $
Supl. saídas   
Abr. 4, 25 (Pascoa, Feira)
Março 26 (Pascoa 2024) 60 $ 60 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía
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MADRI, CÓRDOBA, SEVILHA E COSTA DO SOL MADRI, CÁCERES, SEVILHA E COSTA DO SOL

DESDE

555 $
DESDE

545 $

1.º Dia (Segunda) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Terça) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída através da Mancha com des-
tino a Córdoba. Visita à cidade, a famosa Mesquita/
Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente, continuação 
a Sevilha. Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Quarta) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

4.º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino a Ronda. Tempo livre e continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

5.º Dia (Sexta) COSTA DO SOL 
Café da manhã e fim dos serviços. 

1.º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Estremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bair-
ro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço em 
restaurante. À noite - opcional - você pode assistir a 
um show de flamenco. Hospedagem.

4.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino a Ronda. Tempo livre e continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

5.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL 
Café da manhã e fim dos serviços.

C-2310 C-43010

5
DIAS

5
DIAS

Madri 1. Sevilha 2. 
Costa do Sol 1.NOITES

Madri 1. Sevilha 2. 
Costa do Sol 1.NOITES

Segundas-feiras (Todo o ano) Quartas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: Datas de saída:

Incluindo
• Traslado chegada 

Madri.
• Ônibus de luxo com 

WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Seguro turístico.

• Visita com guia 
local em Córdoba e 
Sevilha.

• Café da manhã 
buffet.

• 3 jantares.

Incluindo
• Traslado chegada 

Madri.
• Ônibus de luxo com 

WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.

• Visita com guia local 
em Sevilha.

• Café da manhã 
buffet.

• 1 almoço e 2 jantares.
• Seguro turístico.

NOVONOVO

Escanea-me Escanea-me

Madri

Sevilha

Córdoba

Costa do Sol

Madri

Cáceres

Sevilha

Costa do Sol

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 555 $ 595 $
Suplemento quarto single 200 $ 250 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out . 25 $ 25 $
Supl. saídas Abril 3, 24, Maio 8, 15 
(Pascoa, Feira, Congressos) Março 
25 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Catalonia Santa Justa P
Costa do Sol Sol Príncipe (Torremolinos) P
Nota: Saídas de 30/Out-1/Jan/24, o pernoite é feito na  Hotel 
Sol Don Pablo (Torremolinos)

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 545 $ 585 $
Suplemento quarto single 175 $ 225 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out . 25 $ 25 $
Supl. Saídas  Abril 5, 12, 19, 26 
(Pascoa, Congressos, Feira)  
Março 27 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta Toledo ou Praga 
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía.

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Príncipe (Torremolinos) P
Nota: Saídas  Nov & Dez, o pernoite é feito na  
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos)

Hotéis previstos 
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MADRI, CÁCERES & SEVILHA MADRI, CÁCERES & SEVILHA

DESDE

790 $
DESDE

790 $

1º Dia (Terça) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quarta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA  
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bair-
ro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Continuação até Sevilha 
Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço em 
restaurante. À noite - opcional - você pode assistir a 
um show de flamenco. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) SEVILHA-MADRI (trem)  
(530 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando o des-
cobrindo por sua conta esta importante cidade. A 
última hora do tarde traslado por sua conta á estação 
para sair em trem AVE com destino a Madri. Chega-
da e traslado por sua conta ao hotel. Hospedagem. 

6º Dia (Domingo) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Quinta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.
3º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA  
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bairro 
antigo e medieval, considerado Patrimônio da Huma-
nidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
4º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão Pela manhã visita à cidade, incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da 
imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.
5º Dia (Segunda) SEVILHA-MADRI (trem)  
(530 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando e 
descobrindo por sua conta esta importante e monu-
mental cidade. A última hora da tarde traslado por 
sua conta á estação para sair em trem AVE com 
destino a Madri. Chegada e traslado ao hotel por 
sua conta. Hospedagem. 
6º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

C-4310 C-6310

6
DIAS

6
DIAS

Madri 3. Sevilha 2.
NOITES

Madri 3. Sevilha 2.
NOITES

Terças-feiras (Todo o ano) Quintas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri e Sevilha.

• Café da manhã 
buffet.

• 1 almoço, 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-

bala AVE, classe 
turista.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri e Sevilha.

• Café da manhã 
buffet.

• 2 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-

bala AVE, classe 
turista.

Madri

Cáceres

Sevilha

Madri

Cáceres

Sevilha

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 790 $ 940 $
Supl. quarto single 320 $ 505 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 25 $ 25 $
Supl. Saídas Abr. 4, 11, 18, 25 
(Pascoa, Congressos, Feria)
Março 26 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Meliá Lebreros P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 790 $ 940 $
Supl. quarto single 320 $ 505 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 25 $ 25 $
Supl. Saídas Abril 6, 20, 27 
(Pascoa e Feira)
Marzo 28 (Pascoa  2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía
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MADRI, CÓRDOBA & SEVILHA MADRI, CÁCERES, CÓRDOBA & SEVILHA

DESDE

840 $
DESDE

860 $

1º Dia (Sábado o Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo o Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Segunda o Terça) MADRI-CÓRDOBA-
SEVILHA (530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visita 
à cidade, a famosa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. 
Posteriormente, continuação a Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Terça o Quarta) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza.  À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

5º Dia (Quarta o Quinta) SEVILHA-MADRI 
(trem) (530 kms)
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. A 
última hora do tarde traslado por sua conta á estação 
para sair em trem AVE com destino a Madri. Chega-
da e traslado por sua conta ao hotel. Hospedagem.

6º Dia (Quinta o Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Quinta) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.
3º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bairro 
antigo e medieval, considerado Patrimônio da Huma-
nidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
4º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade 
incluindo o Parque de Maria Luisa, a Praça de Espa-
nha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, 
e o típico Bairro de Santa Cruz. Possibilidade de 
estender a visita opcionalmente. Tarde livre.
5º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a 
visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto 
do tempo livre. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Terça) CÓRDOBA-MADRI (trem)  
(396 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando e 
descobrindo por sua conta esta importante e monu-
mental cidade. A última hora da tarde traslado por 
sua conta á estação para sair em trem AVE com 
destino a Madri. Chegada e traslado por sua conta 
ao hotel. Hospedagem.
7º Dia (Quarta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

C-1310/ 
C-23010

C-64010

6
DIAS

7
DIAS

Madri 3. Sevilha 2.
NOITES

Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1.
NOITES

Sábados e Domingos (Todo o ano) Quintas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri, Córdoba e 
Sevilha.

• Café da manhã  
buffet diário.

• 2 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-

bala AVE, classe 
turista.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri, Sevilha e 
Córdoba.

• Café da manhã  
buffet diário.

• 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-

bala AVE, classe 
turista.

Madri

Córdoba

Sevilha

Madri

Córdoba

Cáceres

Sevilha

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Catalonia Santa Justa P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 840 $ 990 $
Supl. quarto single 340 $ 525 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 30 $ 30 $
Supl. saídas 
Abril 2, 22, 23,29, Maio 7, 14 
(Pascoa, Feira, Congressos) 
Março 24 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $
Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía.

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Nota: Saídas 26/Out-30/Nov, o pernoite é feito na Hotel Exe 
Las Adelfas Córdoba.

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 860 $ 1.010 $
Supl. quarto single 425 $ 605 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 30 $ 30 $
Supl. saídas 
Abril 6,20,27 (Pascoa, Feira) 
Março 28 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madrid, Sevilha e 

Córdoba.
• Café da manhã buffet.
• 4 jantares.
• Seguro turístico.

Quintas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída:

MADRI, CÁCERES, CÓRDOBA,  
SEVILHA & COSTA DO SOL

DESDE

910 $

1.º Dia (Quinta) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do día livre para compras ou atividades 
pessoais.

3.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Estremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bairro 
antigo e medieval, considerado Patrimônio da Huma-
nidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

C-6410

4.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro 
de Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estrei-
tos. Opcionalmente, você terá a possibilidade de 
navegar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfru-
tar de uma bela panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. 
À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco.

5.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino a Ronda. Tempo livre e continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

7.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL 
Café da manhã e fim dos serviços. 

7
DIAS

Madri 2. Sevilha 2.  
Córdoba 1. Costa do Sol 1.NOITES

NOVO

Escanea-me

Córdoba

Cáceres

Madri

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Meliá Lebreros P

Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Notas: Saídas 26/Out-30/Nov, o pernoite é feito na Hotel  
Exe Las Adelfas Córdoba.
Saídas Nov & Dez., o pernoite e feito na  Hotel Sol Don 
Pablo (Torremolinos)

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 910 $ 1.010 $
Suplemento quarto single 395 $ 520 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out . 30 $ 30 $
Supl. saídas 
Abril 6,20,27 (Pascoa, Feira) 
Março 28 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía
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MADRI, VALÊNCIA & BARCELONA MADRI & LISBOA

DESDE

950 $
DESDE

820 $

1º Dia (Terça) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quarta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Quinta) MADRI-VALÊNCIA (trem)  
(355 kms)
Café da manhã. Apresentação na estação da Atocha 
para embarcar em trem AVE com destino a Valên-
cia. Chegada e traslado ao hotel por conta própria. 
Hospedagem e restante do dia livre para aproveitar 
essa dinâmica cidade.

4º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA  
(355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tempo livre.

5º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica de cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gotico. Tarde livre.

6º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre. Continuação com destino a Madri. Chegada 
e hospedagem.  

7º Dia (Segunda) MADRI 
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Segunda) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais  importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 
3º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Trujillo, onde teremos tempo livre para conhecer 
sua bonita e monumental Praça Maior. Continuação 
até a fronteira portuguesa para chegar a Lisboa. 
Hospedagem. 

4º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.
5º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.
6º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval,  considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Madri. Chegada 
e  hospedagem. 
7º Dia (Domingo) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. Possibilidade de 
prolongar a sua estadia com noites extras.

C-4410 C-3400

7
DIAS

7
DIAS

Madri 3. Valência 1. Barcelona 2.
NOITES

Madri 3. Lisboa 3.
NOITES

Terças-feiras (Todo o ano) Segundas-feiras (Todo o ano)
(exceto 31/Julho)

Datas de saída: Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia 

local em Madri e 
Barcelona.

• Café da manhã  
buffet diário.

• Seguro turístico.
• Passagem de  

trem-bala AVE,  
classe turista.

• Taxa municipal  
em Barcelona.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Seguro turístico.

• Visita com guia local 
em Madri e Lisboa.  

• Café da manhã  
buffet diário.

• Taxa municipal  
em Lisboa.

Madri

Zaragoza Barcelona

Valência
CáceresLisboa

Fátima

Madri

Trujillo

Escanea-me

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
Nota: Nas saidas de Abr. 25, Out. 24, 2024 Jan. 30, Fev. 27, o 
pernoite é feito n acidade de Sabadell em vez de Barcelona.     

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 950 $ 1.100 $
Supl. quarto single 365 $ 550 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 30 $ 30 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25.
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 820 $ 970 $
Supl. quarto single 365 $ 550 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 30 $ 30 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía
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MADRI & ANDALUZIA ROTAS DE ANDALUZIA

DESDE

940 $
DESDE

1.190 $

1º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
3º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visi-
ta à cidade, a famosa Mesquita/Catedral e Bairro 
Judeu. Posteriormente, continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.
4º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão.Pela manhã visita à cidade, incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da 
imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza.  À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.
5º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (254 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI  
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.
7º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. Possibilidade de 
prolongar a sua estadia com noites extras.

1º Dia (Quinta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Sexta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 
3º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bairro 
antigoe medieval, considerado Patrimônio da Huma-
nidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
4º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade 
incluindo o Parque de Maria Luisa, a Praça de Espa-
nha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, 
e o típico Bairro de Santa Cruz. Possibilidade de 
estender a visita opcionalmente. Tarde livre.
5º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba  
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a 
visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto 
do tempo livre. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação a 
Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
8º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI  
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.
9º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. 

C-1400 C-6600

7
DIAS

9
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Granada 1.
NOITES

Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1.  
Costa do Sol 1. Granada 1.NOITES

Sábados (Todo o ano)

Quintas-feiras (Todo o ano)

Datas de saída: 

Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã 

buffet.

• 1 almoço e 3 jantares.
• Visita com guia local 

em Madri, Córdoba, 
Sevilha, Granada e 
Toledo.

• Seguro turístico.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã 

buffet.

• 1 almoço e 5 jantares.
• Visita com guia local 

em Madri, Sevilha, 
Córdoba, Granada e 
Toledo.

• Seguro turístico.

Córdoba

Granada

Madri

Sevilha

Toledo Granada

Toledo
Cáceres

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda
Costa del sol

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 940 $ 1.090 $
Supl. quarto single 380 $ 565 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 30 $ 30 $
Supl. saídas 
Abril 22, 29 (Feira) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.190 $ 1.340 $
Supl. quarto single 525 $ 710 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 50 $ 50 $
Supl. saídas 
Abril 6, 20, 27 (Pascoa, Feira) 
Março 28 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25.
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador / Catalonia Gran Vía P

Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Notas: Saidas 26/Out-30/Nov., o pernoite é feito na Hotel 
Exe Las Adelfas Córdoba. Saídas de Nov & Dez, o pernoite é 
feito na Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos)  

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por 
uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela 
Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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MADRI & ANDALUZIA MADRI & ANDALUZIA

DESDE

1.020 $
DESDE

1.090 $

1º Dia (Terça) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Quarta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais  importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 
3º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA  
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bair-
ro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem. 
4º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço em 
restaurante. À noite - opcional - você pode assistir a 
um show de flamenco. Hospedagem.
5º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem. 
6º Dia (Domingo) COSTA DO SOL -GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
7º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.
8º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Terça) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA  
(530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visi-
ta da cidade, a famosa Mesquita/Catedral, e Bairro 
Judeu. Posteriormente, continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.

4º Dia (Quarta) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza.  À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

5º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem. 

6º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

7º Dia (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.

8º Dia (Domingo) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

C-4500 C-2500

8
DIAS

8
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1.NOITES

Madri 3. Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1.NOITES

Terças-feiras (Todo o ano)

Domingos (Todo o ano)

Datas de saída: 

Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Seguro turístico.

• Café da manhã 
buffet.

• 2 almoços, 3 jantares.
• Visita com guia local 

em Madri, Sevilha, 
Granada e Toledo.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã 

buffet.

• 1 almoço e 4 jantares.
• Visita com guia local 

em Madri, Córdoba, 
Sevilha, Granada e 
Toledo.

• Seguro turístico.

Granada

Toledo
Cáceres

Madri

Sevilha

Ronda
Costa do Sol

Granada

Toledo

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Ángeles P
Nota: Nas saídas 31/Out-26/Dez., o pernoite é feito na Hotel 
Sol Don Pablo (Torremolinos)  

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.020 $ 1.170 $
Supl. quarto single 410 $ 595 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 35 $ 35 $
Supl. saídas Abr. 4, 11, 18, 25 
(Pascoa,  Congressos, Feira) 
Março 26 (Pascoa  2024) 115 $ 115 $
Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Catalonia Santa Justa P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Saray P
Nota: Nas saidas  de Nov & Dez,   o pernoite é feito na Hotel 
Sol Don Pablo (Torremolinos)  

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.090 $ 1.235 $
Supl. quarto single 445 $ 630 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 35 $ 35 $
Supl. saidas 
Abril 2, 23, Maio 7, 14 
(Pascoa, Feira, Congressos) 
Março 24 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por 
uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela 
Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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MADRI, CASTELA, GALIZA & PORTUGAL MADRI, GALIZA E NORTE DE PORTUGAL

DESDE

1.210 $
DESDE

1.130 $

1º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes.
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
3º Dia (Sexta) MADRI-SALAMANCA-VIGO (630 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Salamanca, antiga e 
monumental cidade universitária. Tempo livre para 
passear pelo centro histórico e conhecer sua célebre 
Praça Mayor de estilo barroco. Continuação a Vigo. 
Jantar e hospedagem.
4º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de 
Portugal. Tempo livre. Saída para a cidade do Porto.   
Hospedagem.
5º Dia (Domingo) PORTO 
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palá-
cio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 
6º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
7º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
8º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
9º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça 
Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, consi-
derado Patrimônio Mundial. Almoço livre. Continuação 
da viagem para Madri. Chegada e hospedagem. 
10º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, visita 
panorâmica com um amplo percurso que passa pelas 
avenidas, praças e edifícios mais importantes. Resto do 
dia livre para compras ou atividades pessoais.
3º Dia (Terça) MADRI-LEÓN-OVIEDO (446 Kms)
Café da manhã. Saída  rumo a León. Tempo livre para 
visitar alguns dos edifícios mais emblemáticos, como a 
catedral gótica, que possui um dos vitrais mais belos da 
Europa, a Basílica de Santo Isidoro e/ou a fachada do 
Hostal San Marcos, de estilo plateresco. Continuação 
para Oviedo. Jantar e hospedagem.
4º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 Kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos 
típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar 
e hospedagem.
5º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.
6º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-
PORTO (240 kms) 
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma pequena 
parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). Parada 
em O Grove, para realizar, opcionalmente, um passeio de 
catamarã e observar o cultivo de ostras e mexilhões, com 
degustação de mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação 
para Vigo, tempo livre. Possibilidade de fazer uma visita 
opcional a Santa Tecla (Santa Trega em galego). Cruzan-
do o rio Minho, que serve de fronteira entre a Espanha 
e Portugal, vamos desfrutar das belas terras do Minho 
até chegarmos ao Porto. Hospedagem.
7º Dia (Sábado) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade decla-
rada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da 
Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave 
local, onde degustaremos seu mundialmente conhecido 
“vinho do Porto”. Restante do tempo livre para fazer um 
cruzeiro opcional ao longo do rio Douro. Hospedagem.
8º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-MADRI 
(566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada 
e tempo livre para conhecer o centro histórico e sua 
célebre Praça Mayor. Continuação para Madri. Chegada 
e hospedagem.
9º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

C-60600 C-261000

10
DIAS

9
DIAS

Madri 3. Vigo 1. Porto 2.Coimbra 1. 
Lisboa 2.NOITES

Madri 3. Oviedo 1. A Corunha 1. 
Santiago 1. Porto 2.NOITES

(de Março 22 a Outubro 18) (de Março 26 a Outubro 22)
Datas de saída: Quartas-feiras Datas de saída: Domingos

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri, Porto e 
Lisboa. 

• Café da manhã 
buffet.

• 1 almoço, 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega 

com degustação de 
vinhos.

• Taxas municipais em 
Porto e Lisboa.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri, Santiago e 
Porto.

• Café da manhã 
buffet.

• 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega 

com degustação de 
vinhos.

• Taxa municipal em 
Porto.

Viana do 
Castelo

Braga

Vigo

CáceresLisboa

Salamanca
Porto

Coimbra
Madri

Fátima

Oviedo

León

Porto
Salamanca

Santiago

Madri

Vigo

A Corunha

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.210 $ 1.360 $
Supl. quarto single 505 $ 770 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 50 $ 50 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.130 $ 1.280 $
Supl. quarto single 460 $ 645 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 35 $ 35 $
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/Yotel Porto     P
Notas: As saidas Maio 21, Junho 11, o pernoite e feito em  
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

Hotéis previstos 
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MADRI & O CANTÁBRICO MADRI, NORTE DA ESPANHA E PORTUGAL

DESDE

860 $
DESDE

1.475 $

1º Dia (Sexta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

3º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Zaragoza. Bre-
ve parada. Continuação a San Sebastian. Jantar e 
hospedagem.

4º Día (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista 
do Museu Guggenheim. Continuação a Santander. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário.  
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quarta) OVIEDO-SALAMANCA-MADRI 
(531 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve para-
da e tempo livre para conhecer o centro histórico e 
sua célebre Praça Mayor. Continuação para Madri. 
Chegada e hospedagem. 

7º Dia (Quinta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes.
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
3º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Zaragoza. Bre-
ve parada. Continuação a San Sebastian. Jantar e 
 hospedagem.
4º Día (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.
5º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário.  Con-
tinuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos 
típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar 
e hospedagem.
7º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.
8º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-
PORTO (240 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma peque-
na parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). 
Parada em O Grove, para realizar, opcionalmente, um 
passeio de catamarã e observar o cultivo de ostras e 
mexilhões, com degustação de mexilhão e vinho Ribeiro. 
Continuação para Vigo, tempo livre. Possibilidade de 
fazer uma visita opcional a Santa Tecla (Santa Trega em 
galego). Cruzando o rio Minho, que serve de fronteira 
entre a Espanha e Portugal, vamos desfrutar das belas 
terras do Minho até chegarmos ao Porto. Hospedagem.
9º Dia (Sábado) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palá-
cio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre 
para fazer um cruzeiro opcional ao longo do rio Douro. 
Hospedagem.
10º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-MADRI 
(566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada 
e tempo livre para conhecer o centro histórico e sua 
célebre Praça Mayor. Continuação para Madri. Chegada 
e hospedagem. 
11º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

1º Dia (Sexta) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 

C-7401000 C-7800

7
DIAS

11
DIAS

Madri 3. San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1.NOITES

Madri 3. San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Porto 2.NOITES

(de Março 24 a Outubro 20)
Datas de saída: Sextas-feiras

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.

• Visita com guia local 
em Madri.

• Café da manhã 
buffet.

• 3 jantares.
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 860 $ 1.010 $
Supl. quarto single 355 $ 540 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 35 $ 35 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

(de Março 24 a Outubro 20)
Datas de saída: Sextas-feiras

Incluindo
• Traslados:  

llegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Madri, Santiago e 
Porto.

• Café da manhã  
buffet diário.

• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega 

com degustação de 
vinhos.

• Taxa municipal em 
Porto

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.475 $ 1.605 $
Supl. quarto single 575 $ 760 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Oviedo Santander

Salamanca

SantillanaCovadonga

Zaragoza

Madri

San
Sebastián

Oviedo

Santander

Porto
Salamanca

Santiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
San Sebastián

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta Toledo / Praga T/P

Emperador P
Catalonia Gran Vía P

San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia /  

Yotel Porto
P

Notas: As saidas: Maio 19, Jun. 9, o pernoite e feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

Hotéis previstos 
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MADRI, ANDALUZIA & LEVANTE EXTENSÃO PALMA DE MALHORCA

DESDE

1.425 $
DESDE

750 $

1º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
3º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visi-
ta da cidade, a famosa Mesquita/Catedral e Bairro 
Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.
4º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita a cidade 
incluindo Parque de Maria Luisa, Praça de Espanha e 
Bairro de Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade 
de estender a visita. Tarde livre.
5º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
6º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lum-
breras, com destino à Costa Mediterrânea. Chegada 
a Valência. Hospedagem. Tempo livre.
7º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.
8º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.
9º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre. Continuação com destino a Madri. Chegada 
e hospedagem. 
10º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

Os passageiros que desejarem poderão prolongar 
a sua viagem por meio da Extensão PALMA DE 
MALLORCA 4 dias

1º Dia MADRI ou BARCELONA-PALMA DE 
MALHORCA (vôo)
Café da manhã. Na hora acordada traslado ao aero-
porto e saída para Palma de Malhorca. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia PALMA DE MALHORCA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para efe-
tuar excursões opcionais a Manacor, Porto Cristo, 
Cuevas del Drach, etc.

3º Dia PALMA DE MALHORCA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para des-
frutar das praias e da vida cosmopolita da ilha.

4º Dia PALMA DE MALHORCA- 
MADRI óu BARCELONA (vôo)
Café da manhã. Na hora acordada traslado ao aero-
porto e saída para Madri ou Barcelona. Chegada e 
fim dos nossos serviços.

C-1700 C-74100

10
DIAS

4
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Granada 1. Valência 1. 
Barcelona 2.NOITES

Palma de Malhorca 3.
NOITES

Desde Barcelona: Domingos
Desde Madri: Segundas-feiras

Datas de saída: Todo o ano

Cidade Hotel Cat.
Palma de Malhorca Catalonia Majorica P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Passagem aérea Barcelona/Palma/Madri ou 

Barcelona, classe turista.
• Traslado hotel/aeroporto e vice-versa.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.

Sábados (Todo o ano)
Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Madri.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã 

buffet.

• 3 jantares.
• Visita com guia local 

em Madri, Córdoba, 
Sevilha, Granada e 
Barcelona. 

• Taxa municipal em 
Barcelona.

• Seguro turístico.

Córdoba

Granada

Madri

Sevilha

Zaragoza

Barcelona

Valência Barcelona

Madri

Palma de Mallorca

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 750 $

Supl. quarto single 245 $

Supl. Julho e Setembro 1 a 15 85 $

Suplemento Agosto 140 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Escanea-me Escanea-me

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.425 $ 1.585 $
Supl. quarto single 540 $ 725 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
Supl. saídas Abril 22,29 (Feira) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25.
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
Notas: As saidas Abr. 22, Out. 21, 2024 Jan. 27, Fev. 24, o 
pernoite é feito na cidade de  Sabadell em vez de  Barcelona. 

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Córdoba, 

Sevilha, Granada e Toledo.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 6 jantares.
• Seguro turístico.

Domingos (Todo o ano)
Datas de saída: 

MADRI, ANDALUZIA  
E COSTA DO SOL

DESDE

1.345 $

1º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Terça) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA  
(530 kms)
Café da manhã e saída através da Mancha com des-
tino a Córdoba. Visita da cidade, a famosa Mesquita/
Catedral, e Bairro Judeu. Posteriormente, continua-
ção a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) SEVILHA 
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro 
de Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estrei-
tos. Opcionalmente, você terá a possibilidade de 
navegar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfru-
tar de uma bela panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. 
À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco.

C-272000

5º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Sexta) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre.

7º Dia (Sábado) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre.

8º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra  e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

9º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.

10º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim dos serviços.

10
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Costa do Sol 3. Granada 1.
NOITES

Córdoba

Granada

Madri

Sevilha

Toledo

Ronda
Costa do Sol

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P

Emperador P

Catalonia Gran Vía P

Sevilha Catalonia Santa Justa P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Los Angeles P

Nota: As saidas de 29/Out-31/Dez, o pernoite é feito  no  
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos)  

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.345 $ 1.495 $
Supl. quarto single 540 $ 725 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 60 $ 60 $
Supl. saídas 
Abril 2, 23, Maio 7,14 
(Pascoa, Feira, Congressos) 
Março 24 (Pascoa  2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Sevilha, Córdoba, 

Granada e Toledo.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 7 jantares.
• Seguro turístico.

Quintas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: 

MADRI, ANDALUZIA  
E COSTA DO SOL

DESDE

1.475 $

1º Dia (Quinta) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bairro 
antigo e medieval, considerado Patrimônio da Huma-
nidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

5º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 

C-682000

a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

6º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

7º Dia (Quarta) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre. 

8º Dia (Quinta) COSTA DO SOL 
Meia pensão. Dia livre.

9º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. 
Visita ao impressionante conjunto monumental 
da Alhambra e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta 
do Sacromonte com espetáculo zambra flamenca.

10º Dia (Sabado) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e Hospedagem.

11º Dia (Domingo) MADRI 
Café da manhã e fim dos serviços.

11
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 3. 
Granada 1.NOITES

Granada

Toledo

Córdoba

Cáceres

Madri

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Escanea-me

Ciudad Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Meliá Lebreros P

Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Saray P
Nota: As saídas, 26/Out-30/Nov., o pernoite é feito no Hotel 
Exe Las Adelfas Córdoba. 
As saidas 26/Out-28/Dic., pernoctarán en el Hotel Sol Don 
Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.475 $ 1.625 $
Supl. quarto single 635 $ 820 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
Supl. saídas 
Abril 6, 20, 27 (Pascoa, Feira) 
Março 28 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Sevilha, Córdoba, 

Granada e Barcelona. 
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxa municipal em Barcelona.

Quintas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: 

MADRI, ANDALUZIA  
E COSTA DO MEDITERRÂNEO

DESDE

1.670 $

1º Dia (Quinta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sexta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais  importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

3º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para che-
gar a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo 
bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela 
Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

5º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã.  Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino a Ronda. Tempo livre e continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

7º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. 

C-6920

Visita ao impressionante conjunto monumental 
da Alhambra e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem.

8º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lum-
breras, com destino à Costa Mediterrânea. Chegada 
a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

9º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA  
(355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.

10º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

11º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre. Continuação com destino a Madri. Hospe-
dagem.

12º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

Os passageiros que desejarem poderão 
prolongar a sua viagem por meio da Extensão 
PALMA DE MALHORCA 4 dias, ver pág. 23.

12
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1. 
Granada 1. Valência 1. Barcelona 2.NOITES

Granada

Cáceres

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Zaragoza
Barcelona

Valência

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
Notas: As saídas 26/Out-30/Nov, o pernoite é feito no Hotel 
Exe Las Adelfas Córdoba.
As saídas de Nov & Dez, o pernoite é feito no Hotel Sol Don 
Pablo (Torremolinos) 
As saidas de Abr. 20, Out. 19, 2024 Jan. 25, Fev. 22, pernoite 
é feito na ciudade de Sabadell em vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.670 $ 1.820 $
Supl. quarto single 680 $ 865 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
Supl. saídas 
Abril 6, 20, 27 (Pascoa, Feira) 
Março 28 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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MADRI, PORTUGAL E ANDALUZIA

Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 1. Granada 1.NOITES

Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Granada e Toledo. 
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxa municipal em Lisboa.

DESDE

1.650 $

1º Dia (Segunda) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

3º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Café da manhã. Saída para chegar a Trujillo, onde 
teremos tempo livre para conhecer sua bonita e 
monumental Praça Maior. Continuação até a frontei-
ra portuguesa para chegar a Lisboa. Hospedagem. 
Pela noite visita opcional a um show de fado, música 
típica Português e as canções. 

4º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade, Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais e Estoril.

5º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

6º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA  
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

7º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

C-3920

8º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

9º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

10º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

11º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.

12º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

Segundas-feiras (Todo o ano) 
(exceto 31/Julho)

Datas de saída: 

12
DIAS

Cáceres

Toledo

Lisboa

Fátima
Trujillo

Granada

Córdoba

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Madri

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
Praga P
Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Lisboa Lutecia P

Sevilha Meliá Lebreros P

Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Catalonia Granada P
Notas: Nas saidas 23/Out-27/Nov, o pernoite é feito no 
Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 
 As saidas 30/Out-25/Dez, pernoite é feito em Hotel Sol Don 
Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.650 $ 1.800 $
Supl. quarto single 685 $ 870 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
Supl. saidas 
Abril 3, 17, 24 (Pascoa, Feira) 
Março 25 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $
Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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MADRI, ANDALUZIA E MARROCOS

DESDE

1.905 $

1º Dia (Quinta) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para che-
gar a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo 
bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela 
Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

5º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

6º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.

7º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-
que com destino a Tânger atravessando o Estreito 
de Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação 
para Fez. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cidades 
imperiais e capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver 
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o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a 
caminho do fascinante mundo da medina de Fez El 
Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, com 785 
mesquitas e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas que 
representam uma volta labiríntica no tempo. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos, ao longo da caminhada sabere-
mos como estão estruturados esses becos, guildas 
de artesãos e bairro de curtidores de couro ou cos-
tureiras para ver suas antigas formas de trabalho e 
conheceremos uma Madraça. Almoço. Hospedagem.

9º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital administra-
tiva do país, outra das cidades imperiais e residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória 
do sultão que conquistou a independência do país. 
Continuação para Tânger. Jantar e hospedagem.

10º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque 
para a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

12º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 

Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.

13º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Quintas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: 

13
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Córdoba 1.  
Costa do Sol 2. Fez 2. Tânger 1. 
Granada 1.NOITES

Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Sevilha, 

Córdoba, Fez, Rabat, Granada e Toledo. 
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• 2 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Granada

Córdoba

Madri

Sevilha
Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres

Fez
Rabat

Tânger

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P

Sevilha Meliá Lebreros P

Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Fez Les Merinides/Zalagh Parc Palace P

Tânger Farah Tanger P

Granada Los Ángeles P
Notas: As saidas 26/Out-30/Nov, o pernoite é feito em 
Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 
Nas saidas de 26/Out-28/Dez, o pernoite e feito no Hotel 
Sol Don Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.905 $ 2.055 $
Supl. quarto single 695 $ 880 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
Supl. saídas 
Abril 6, 20, 27 (S. Santa y Feria) 
Marzo 28 (S. Santa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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MADRI, ANDALUZIA E MARROCOS

DESDE

1.930 $

1º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
3º Dia (Terça) MADRI-CORDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visi-
ta da cidade, a famosa Mesquita/Catedral e Bairro 
Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.
4º Dia (Quarta) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza.  À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.
5º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 
6º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
CASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção 
a Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Che-
gada em Marrocos e continuação para Casablanca. 
Jantar e hospedagem.
7º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impres-
sionante Mesquita Hassan II, superada apenas 
por Meca, visita exterior e tempo livre. Partida 
para Marrakech, uma das cidades imperiais mais 
importantes. Almoço. À tarde, a visita começa em 
direção à Mesquita Koutoubia, antigamente usada 
como livraria, é o símbolo da cidade. Continuamos 
visitando o suntuoso Palácio Bahia, construído no 
século XIX por centenas de artesãos de Fez. Do 
bairro judeu ou Mellah e através da praça Kissaría 
chegaremos à praça Djmaa El Fna, um museu vivo e 
patrimônio cultural imaterial da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem 
um autêntico “corte dos milagres”. Continuaremos 
pelo mercado e suas ruas estreitas repletas de lojas, 
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oficinas e esplanadas. Conheceremos suas guildas 
de carpinteiros, afiadores e muito mais. No final 
da visita, tempo livre. À noite, recomendamos um 
jantar opcional com show. Hospedagem.
8º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ 
(535 kms)
Café da manhã. Partida para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória 
do sultão que conquistou a independência do país. 
À tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
9º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para 
ver o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makh-
zen a caminho do fascinante mundo da medina de 
Fez El Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, com 
785 mesquitas e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas 
que representam uma volta labiríntica no tempo. 
De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma 
viagem através dos séculos, ao longo da caminhada 
aprenderemos como essas vielas estão estruturadas, 
diferentes construções que compõem as muralhas 
da medina, guildas de artesãos, bairro de curtidores 
e uma Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
10º Dia (Terça) FEZ-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(ferry) (600 kms)
Café da manhã. Saída ate o porto de Tânger para 
embarque com destino a Costa do Sol. Jantar e 
hospedagem.
11º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 

do impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
12º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 

13º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. 

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Domingos (Todo o ano)
Datas de saída: 

13
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Costa do Sol 2. 
Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. 
Granada 1.NOITES

Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Córdoba, Sevilha, 

Marrakech, Rabat, Fez, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet.
• 3 almoços e 7 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Córdoba

Sevilha
Granada

Madri

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P

Sevilha Catalonia Santa Justa P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Casablanca Farah Casablanca P
 Movenpick P

Marrakech Palm Plaza P

Fez Les Merinides P
Zalagh Parc Palace P

Granada Catalonia Granada P
Nota: As saidas de 29/Out-31/Dezc/23, o pernoite é feito 
no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.930 $ 2.080 $
Supl. quarto single 655 $ 840 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
Supl. saidas 
Abril 2, 23, Maio 7, 14 
(Pascoa, Feira, Congressos) 
Março 24 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Porto, Lisboa, 

Sevilha, Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet.
• 3 almoços, 4 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Taxas municipais em Porto e Lisboa.

(de Março 22 a Outubro 18)
Datas de saída: Quartas-feiras

MADRI, CASTELA, GALIZA,  
PORTUGAL E ANDALUZIA

DESDE

1.825 $

1º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 
3º Dia (Sexta) MADRI-SALAMANCA-VIGO  
(630 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Salamanca, antiga e 
monumental cidade universitária. Tempo livre para 
passear pelo centro histórico e conhecer sua célebre 
Praça Mayor de estilo barroco. Continuação a Vigo. 
Jantar e hospedagem.
4º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-
gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
a cidade do Porto. Hospedagem.
5º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 
6º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
7º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.
8º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 

C-601020

rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
9º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro 
medieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço 
livre. Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo 
a Sevilha. Jantar e hospedagem.
10º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço em 
restaurante.  À noite - opcional - você pode assistir 
a um show de flamenco. Hospedagem.
11º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza 
e continuação para a Costa del Sol. Jantar e hos-
pedagem.
12º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Gra-
nada. Chegada e visita ao deslumbrante complexo 
monumental da Alhambra e os belos jardins do 

Generalife. Jantar e hospedagem. À noite, visita 
opcional às grutas do Sacromonte com show de 
zambra flamenca.

13º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 

Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 

14º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

14
DIAS

Madri 3. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. 
Sevilha 2. Costa do Sol 1. Granada 1.NOITES

Viana do 
Castelo

Braga

Vigo

Lisboa

SalamancaPorto
Coimbra

Fátima
Cáceres

Toledo
Madri

Granada
Sevilha

Ronda
Costa do Sol

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P

Vigo Hesperia Vigo P

Porto Holiday Inn Porto Gaia / 
Yotel Porto

P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P

Lisboa Lutecia P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Los Ángeles P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.825 $ 1.975 $
Supl. quarto single 725 $ 910 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
Supl. saídas  
Março 29, Abr. 5, 12, 19 
(Pascoa, Congressos, Feira) 115 $ 115 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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MADRI, GALIZA E PORTUGAL

Madri 3. Oviedo 1. A Corunha 1. 
Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1.  
Lisboa 2.NOITES

Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Santiago, Porto e 

Lisboa. 
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 4 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas municipais em Porto e Lisboa.

DESDE

1.660 $

1º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

3º Dia (Terça) MADRI-LEÓN-OVIEDO (446 kms)
Café da manhã. Saída rumo a León. Tempo livre para 
visitar alguns dos edifícios mais emblemáticos, como 
a catedral gótica, que possui um dos vitrais mais 
belos da Europa, a Basílica de Santo Isidoro e/ou a 
fachada do Hostal San Marcos, de estilo plateresco. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando 
pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde 
livre. Jantar e  hospedagem.

6º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa 
Tecla (Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-
gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
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entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
o Porto. Hospedagem.

8º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

9º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

10º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

11º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade, Barrio Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais e Estoril.

12º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola para 
chegar até Cáceres. Tempo livre para conhecer sua 
Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patri-

mônio da Humanidade. Almoço livre. Posteriormente 
continuação da viagem até Madri. Hospedagem.

13º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

(de Março 26 a Outubro 15)
Datas de saída: Domingos

13
DIAS

Oviedo

Viana do Castelo
Braga

Porto

Santiago

Madri

LeónVigo

A Corunha

Fátima

CáceresLisboa

Coimbra

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Oviedo Iberik Santo DomingoPlaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Nota: As saídas : Maio 21, Junho 11, o pernoite é feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.660 $ 1.810 $

Supl. quarto single 650 $ 835 $

Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía
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CIRCUITO IBÉRICO

Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Granada e Barcelona. 
• Café da manhã buffet.
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxas municipais em Lisboa e Barcelona.

DESDE

2.120 $

1º Dia (Segunda) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

3º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Trujillo, onde teremos tempo livre para conhecer 
sua bonita e monumental Praça Maior. Continuação 
até a fronteira portuguesa para chegar a Lisboa. 
Hospedagem. Pela noite visita opcional a um show 
de fado, música típica Português e as canções.

4º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade, Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais e Estoril.

5º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

6º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para  conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Sevilha. Jantar 
hospedagem.

7º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-

C-31220

12º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA  
(355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.
13º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

14º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre. Continuação com destino a Madri. Hospe-
dagem.

15º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

8º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

9º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem. 

10º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. 
Visita ao impressionante conjunto monumental 
da Alhambra e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta 
do Sacromonte com espetáculo zambra flamenca. 

11º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA  
(498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lum-
breras, com destino à Costa Mediterrânea. Chegada 
a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

Segundas-feiras (Todo o ano) 
(exceto 31/Julho)

Datas de saída: 

15
DIAS

Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 1. Granada 1. Valência 1. 
Barcelona 2.NOITES

Granada

Cáceres
Lisboa

Fátima

Córdoba

Madri

Trujillo

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Zaragoza

Barcelona

Valência

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
Notas: As saidas 23/Out-27/Nov, o pernoite é feito em 
Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 
Nas salidas de 30/Out-25/Dez, o pernoite e feito no Hotel 
Sol Don Pablo (Torremolinos)
As saidas Abr. 17, Out. 16, 2024 Jan. 22, Fev. 19, o pernoite 
é feito na cidade de Sabadell em vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 2.120 $ 2.270 $
Supl. quarto single 840 $ 1.025 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 95 $ 95 $
Supl. saídas 
Abril 3, 17, 24 (Pascoa, Feira) 
Março 25 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ESPANHA & MARROCOS

Madri 3. Sevilha 2. Costa do Sol 2. 
Tânger 1. Fez 2. Marrakech 2.  
Rabat 1. Granada 1.NOITES

O Melhor da Espanha & Marrocos

Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Sevilha, Fez, 

Marrakech, Rabat, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet.
• 4 almoços, 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

DESDE

1.925 $

1º Dia (Terça) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Quarta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre. 
3º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA  
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para cami nhar pelo bair-
ro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Continuação até Sevilha. 
Jantar e hospedagem.
4º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço em 
restaurante. À noite - opcional - você pode assistir a 
um show de flamenco. Hospedagem.
5º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda.Tempo livre. Continuação a 
Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em dire-
ção a Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. 
Chegada e passeio panorâmico para conhecer os 
arredores de Tânger, Grutas de Hércules, Cabo 
Espartel. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-
MEKNÉS-FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em dire-
ção a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a 
principal rota Decumanus Máximos, que começa 
no portão de Tânger e termina no Arco do Triunfo 
de Caracalla. Continuação para Meknés, uma das 
cidades imperiais que se tornou a capital de Mar-
rocos. Visitaremos a medina, a praça El-Hedim e 
o portão Bab Al Mansour. À tarde chegada a Fez. 
Jantar e hospedagem.
8º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. Pas-
seio panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar 
Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga e 

C-41220

maior do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 
785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.
9º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.
10º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das 
cidades imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, 
símbolo da cidade, continuamos com o sumptuoso 
Palácio Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela 
praça da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu 
vivo e património cultural da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem 
uma autêntica corte de milagres. Continuamos pelo 
bazar e seus becos cheios de oficinas, terraços para 
conhecer sobre as guildas de artesãos, carpinteiros, 
afiadores e uma farmácia berbere. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.
11º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital admi-
nistrativa do país e outra das cidades imperiais, 
residência oficial da família real. Visitaremos a Tour 
Hassan, uma mesquita inacabada com mais de 200 
colunas e o Mausoléu de Mohamed V, construído em 
memória do sultão que conquistou a independência 
do país. Tarde livre. Jantar e  hospedagem.
12º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO 
SOL (Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque 
de volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa 
do Sol. Jantar e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem.
14º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 

15º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Terças-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: 

15
DIAS

Granada

Cáceres

Madri

Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger/Hilton City Center P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden/Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P
Nota: As saidas de 24/Out-26/Dez, pernoite e feito no 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.925 $ 2.075 $
Supl. quarto single 750 $ 935 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 85 $ 85 $
Supl. saidas Abr. 4, 11, 18, 25 
(Pascoa, Congressos, Feira) 
Março 26 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Santiago, Porto e 

Lisboa.
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 6 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas municipais em Porto e Lisboa.

(de Março 24 a Outubro 13)
Datas de saída: Sextas-feiras

MADRI, NORTE DA ESPANHA  
E LUSITÂNIA

DESDE

1.995 $

1º Dia (Sexta) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sabado) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.

3º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Zaragoza. Breve parada 
e tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senho-
ra do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação 
rumo ao País Basco para chegar a San Sebastian. 
Jantar e hospedagem.

4º Día (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista 
do Museu Guggenheim. Continuação a Santander. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana 
del Mar, considerada Monumento Nacional. Pas-
sando ao longo de belas paisagens, chegaremos a 
Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar 
o Santuário.  Continuação para Oviedo. Jantar e 
hospedagem.

6º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando 
pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.

C-701220

8º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa 
Tecla (Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

9º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de 
Portugal. Tempo livre. Saída para o Porto. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

11º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

12º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

13º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 

dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
14º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro 
medieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço 
livre. Continuação da viagem para Madri. Chegada 
e  hospedagem.  
15º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã e fim dos serviços.

15
DIAS

Madri 3. San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. 
Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.NOITES

Oviedo Santander

Viana do Castelo
Braga

Porto

SantillanaCovadongaSantiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
San
Sebastián

Fátima

CáceresLisboa

Coimbra

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/ 

Yotel Porto
P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Nota: As saídas: Maio 19, Junho 9, o pernoite é feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha.  

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.995 $ 2.145 $

Supl. quarto single 825 $ 1.010 $

Supl. Jul./Ago./Set./Out. 95 $ 95 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Fez, Rabat, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet.
• 2 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxa municipal em Lisboa.

Segundas-feiras (Todo o ano) 
(exceto 31/Julho)

Datas de saída: 

MADRI, PORTUGAL, 
ANDALUZIA E MARROCOS

DESDE

2.265 $

1º Dia (Segunda) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

3º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Café da manhã. Saída ate Trujillo. Tempo livre para 
conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para chegar a 
Lisboa. Hospedagem. Pela noite visita opcional a um 
show de fado, música típica Português e as canções.

4º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica da cidade. Bairro Alfama, Torre de Belém, 
Mosteiro dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

5º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

6º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola para 
chegar até Cáceres. Tempo livre para  conhecer sua Pra-
ça Maior e o bairro  medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Posteriormente conti-
nuação da viagem até Sevilha. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

8º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

C-31320

9º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem. 

10º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-
que com destino a Tânger atravessando o Estreito 
de Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação 
para Fez. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cidades 
imperiais e capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver 
o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a 
caminho do fascinante mundo da medina de Fez El 
Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, com 785 
mesquitas e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas que 
representam uma volta labiríntica no tempo. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos, ao longo da caminhada sabere-
mos como estão estruturados esses becos, guildas 
de artesãos e bairro de curtidores de couro ou cos-
tureiras para ver suas antigas formas de trabalho e 
conheceremos uma Madraça. Almoço. Hospedagem.

12º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital administra-
tiva do país, outra das cidades imperiais e residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória 
do sultão que conquistou a independência do país. 
Continuação para Tânger. Jantar e hospedagem.

13º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque 
para a Costa do Sol.  Jantar e hospedagem. 
14º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional ao gruta do Sacro-
monte com espetáculo zambra flamenca.
15º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 

Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 

16º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

16
DIAS

Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. 
Córdoba 1. Costa do Sol 2. Fez 2. 
Tânger 1. Granada 1.

NOITES

Granada

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres
Lisboa

Fátima
Trujillo

Fez
Rabat

Tânger

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Fez Les Merinides/Zalagh Parc Palace P
Tânger Farah Tanger P
Granada Los Ángeles P
Notas: Saídas de 23/Out-25/Dez, o pernoite é feito em 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos) 
Salídas de 23/Out-27/Nov, o pernoite é feito em Hotel Exe 
Las Adelfas Córdoba

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 2.265 $ 2.420 $
Supl. quarto single 860 $ 1.045 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $ 70 $
Supl. saídas 
Abril 3, 17, 24 (Pascoa, Feira) 
Março 25 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Córdoba, 

Sevilha, Granada, Barcelona, Santiago e Porto. 
• Café da manhã buffet.
• 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas municipais em Barcelona e Porto.

(de Março 18 a Outubro 14)
Datas de saída: Sábados

O MELHOR DA ESPANHA  
& NORTE DA PORTUGAL

DESDE

2.570 $

1º Dia (Sábado) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 
3º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visi-
ta da cidade, a famosa Mesquita/Catedral e Bairro 
Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.
4º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro 
de Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estrei-
tos. Opcionalmente, você terá a possibilidade de 
navegar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfru-
tar de uma bela panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. 
À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco.
5º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem.
6º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lum-
breras, com destino à Costa Mediterrânea. Chegada 
a Valência. Hospedagem. Tempo livre.
7º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA  
(355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.
8º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.
9º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã. Saída a Zaragoza. Tempo livre. 
Continuação com destino a San Sebastian. Jantar 
e hospedagem.

C-11420

10º Día (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista 
do Museu Guggenheim. Continuação a Santander. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.
11º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário.  
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.
12º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando 
pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.
13º Dia (Quinta) A CORUNHA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde 
livre. Jantar e  hospedagem.
14º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-
PORTO (240 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcio-

nalmente, um passeio de catamarã e observar o 
cultivo de ostras e mexilhões, com degustação de 
mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, 
tempo livre. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
a Santa Tecla (Santa Trega em galego). Cruzando o 
rio Minho, que serve de fronteira entre a Espanha e 
Portugal, vamos desfrutar das belas terras do Minho 
até chegarmos ao Porto. Hospedagem.

15º Dia (Sábado) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-

lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre para fazer um cruzeiro opcional ao 
longo do rio Douro. Hospedagem.
16º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-
MADRI (566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve para-
da e tempo livre para conhecer o centro histórico e 
sua célebre Praça Mayor. Continuação para Madri. 
Chegada e hospedagem. 
17º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

17
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Granada 1. Valência 1. 
Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Porto 2.NOITES

Oviedo Santander

Porto Salamanca

SantillanaCovadonga
Santiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
San
Sebastián

Granada

Sevilha

Barcelona

Valência

Córdoba

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Sevilha Exe Macarena Sevilla P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/ 

Yotel Porto
P

Notas: As saidas: Maio 13, Junho 3, o pernoite é feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 
Saida Abril 22, o pernoite é feito na cidade de Sabadell em 
vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 2.570 $ 2.720 $

Supl. quarto single 910 $ 1.095 $

Supl. Jul./Ago./Set./Out. 105 $ 105 $

Supl. saídas Abril 22, 29 (Feira) 115 $ 115 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Santiago, Porto, 

Lisboa, Sevilha, Granada e Toledo.  
• Café da manhã buffet.
• 3 almoços, 7 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas municipais em Porto e Lisboa.

(de Março 26 a Outubro 15)
Datas de saída: Domingos

MADRI, GALIZA,  
PORTUGAL E ANDALUZIA

DESDE

2.350 $

1º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais.
3º Dia (Terça) MADRI-LEÓN-OVIEDO (446 kms)
Café da manhã. Saída rumo a León. Tempo livre para 
visitar alguns dos edifícios mais emblemáticos, como 
a catedral gótica e seus magníficos vitrais, que estão 
entre os mais belos da Europa; a Basílica de Santo 
Isidoro e/ou a fachada do Hostal San Marcos, de 
estilo plateresco. Continuação para Oviedo. Jantar 
e hospedagem.
4º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando 
pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e  hospedagem.
5º Dia (Quinta) A CORUNHA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa 
Tecla (Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.
7º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-
gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
Porto. Hospedagem.

C-2142000

8º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente  conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 
9º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
10º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.
11º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
12º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro 
medieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço 
livre. Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo 
a Sevilha. Jantar e hospedagem. 

13º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço em 
restaurante. À noite - opcional - você pode assistir a 
um show de flamenco. Hospedagem.

14º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza 
e continuação para a Costa del Sol. Jantar e hos-
pedagem.

15º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Gra-
nada. Chegada e visita ao deslumbrante complexo 
monumental da Alhambra e os belos jardins do 
Generalife. Jantar e hospedagem. À noite, visita 
opcional às grutas do Sacromonte com show de 
zambra flamenca.

16º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 

17º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.  

17
DIAS

Madri 3. Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. 
Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilha 2. 
Costa do Sol 1. Granada 1.NOITES

Oviedo

Viana do Castelo
Braga

Porto
Madri

Toledo

León
Vigo

Fátima Cáceres

Lisboa

Coimbra

Granada
Sevilha

Ronda

Costa do Sol

A Corunha

Santiago

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/ 

Yotel Porto
P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Angeles P
Notas: As saidas : Maio 21, Junho 11, o pernoite e feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha  

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 2.350 $ 2.500 $
Supl. quarto single 845 $ 1.030 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 85 $ 85 $
Supl. saídas 
Março 26, Abril 2, 9, 16 
(Pascoa, Congressos, Feira) 115 $ 115 $
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Marrakech, Rabat, Fez, Granada e Toledo. 
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• 3 almoços e 10 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxa municipal em Lisboa.

Segundas-feiras (Todo o ano) 
(exceto 31/Julho)

Datas de saída: 

MADRI, PORTUGAL,  
ANDALUZIA E MARROCOS

DESDE

2.525 $

1º Dia (Segunda) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.
3º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Trujillo. Tempo livre para conhecer sua bonita e 
monumental Praça Maior. Continuação até a frontei-
ra portuguesa para chegar a Lisboa. Hospedagem. 
Pela noite visita opcional a um show de fado, música 
típica Portuguesa.
4º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade. Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.
5º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.
6º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola para 
chegar até Cáceres. Tempo livre para  conhecer sua Pra-
ça Maior e o bairro  medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Posteriormente conti-
nuação da viagem até Sevilha. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.
8º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

C-3162000

9º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.
10º Dia (Quarta) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre. Excursões opcionais.
11.º Dia (Quinta) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre.
12º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
CASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção 
a Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Che-
gada em Marrocos e continuação para Casablanca.  
Jantar e hospedagem.
13º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impressio-
nante Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, 
visita exterior e tempo livre. Partida para Marrakech, 
uma das cidades imperiais mais importantes. Almoço. 
À tarde, a visita começa em direção à Mesquita Kou-
toubia, antigamente usada como livraria, é o símbolo 
da cidade. Continuamos visitando o suntuoso Palácio 
Bahia, construído no século XIX por centenas de arte-
sãos de Fez. Do bairro judeu ou Mellah e através da 
praça Kissaría chegaremos à praça Djmaa El Fna, um 
museu vivo e patrimônio cultural imaterial da Huma-
nidade, onde contadores de histórias, encantadores 
de serpentes, malabaristas, dançarinos e muito mais, 
constituem um autêntico “corte dos milagres”. Conti-
nuaremos pelo mercado e suas ruas estreitas repletas 
de lojas, oficinas e esplanadas. Conheceremos suas 
guildas de carpinteiros, afiadores e muito mais. No 

final da visita, tempo livre. À noite, recomendamos 
um jantar opcional com show. Hospedagem.
14º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ 
(535 kms)
Café da manhã. Partida para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória 
do sultão que conquistou a independência do país. 
À tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
15º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para 
ver o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makh-
zen a caminho do fascinante mundo da medina de 
Fez El Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, com 
785 mesquitas e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas 
que representam uma volta labiríntica no tempo. 
De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma 
viagem através dos séculos, ao longo da caminhada 
aprenderemos como essas vielas estão estruturadas, 
diferentes construções que compõem as muralhas 
da medina, guildas de artesãos, bairro de curtidores 
e uma Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
16º Dia (Terça) FEZ- TÂNGER-COSTA DO SOL 
(ferry) (600 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger, embarque no ferry 
com destino Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 
17º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 

ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
18º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.
19º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços. 
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

19
DIAS

Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 4. Casablanca 1. Marrakech 1. 
Fez 2. Granada 1.NOITES

Granada

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres
Lisboa

Fátima
Trujillo

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Casablanca Farah Casablanca/Movenpick P
Marrakech Palm Plaza P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Granada Catalonia Granada P
Notas: Saidas 23/Out-27/Nov, o pernoite é feito em Hotel 
Exe Las Adelfas Córdoba. 
Saídas 23/Out-18/Dez, o pernoite é feito em Hotel Sol Don 
Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 2.525 $ 2.675 $
Supl. quarto single 1.000 $ 1.185 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 115 $ 115 $
Supl. saídas 
Abril 3, 17, 24 (Pascoa, Feira) 
Março 25 (Pascoa 2024) 115 $ 115 $
Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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PENINSULA IBÉRICA

Madri 2. Sevilha 2. Granada 1. Valência 1. 
Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. 
Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

NOITES

Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Granada, Barcelona, Santiago, Porto e Lisboa
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 9 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Barcelona, Porto e Lisboa.

DESDE

3.495 $

1.º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída através da região de La Man-
cha, direção Andaluzia, para chegar a Córdoba. 
Visita à cidade incluindo o interior de sua famosa 
Mesquita/Catedral e o Bairro Judeu. Continuação 
para Sevilha. Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

4.º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (254 kms)
Café da manhã. Saída para a lendária cidade de 
Granada. Visita ao impressionante complexo monu-
mental da Alhambra, Patrimônio Mundial, com seus 
belos jardins do Generalife. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto 
Lumbreras rumo à Costa do Mediterrâneo para che-
gar a Valência. Hospedagem. Restante do dia livre.

6.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA  
(355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída 
em direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cida-
de de Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.

7.º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica para conhecer o parque de Mont-
juic com suas espetaculares vistas da cidade, o Anel 
Olímpico, o monumento a Cristóvão Colombo e o 
antigo bairro gótico. Tarde livre.

8.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre para -conhecer a Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo 
ao País Basco para chegar a San Sebastian. Jantar 
e hospedagem.

9.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-

C-11820

víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista 
do Museu Guggenheim. Continuação a Santander. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

11.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando 
pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

12.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa 
Tecla (Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

14.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-
gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
a cidade do Porto, declarada Patrimônio Mundial. 
Hospedagem.

15.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente -conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

16.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA  
(120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

17.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA 
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

18.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

19.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI 
(613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua 
Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medie-
val, considerado Patrimônio Mundial. Almoço livre. 
Continuação da viagem para Madri. Hospedagem. 

20.º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã e fim dos serviços. 

Domingos (19 de Março a 8 de Outubro)
Datas de saída: 

20
DIAS

NOVO

Escanea-me

Lisboa

Oviedo Santander

Porto

Coimbra

Santiago

Madri

Vigo

A Corunha San
Sebastián

Granada

Sevilha

Barcelona

Valência
Cáceres

Cidade Hotel Cat.
Madri Emperador P

Catalonia Gran Vía P
Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo   Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo  Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/

Yotel Porto
P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Notas: Saídas Maio 14, Junho 4, o pernoite é feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha.
Saida Abril 23, o pernoite e feito em na cidade de Sabadell 
em vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 3.495 $
Supl. quarto single 1.260 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 105 $
Supl. Salidas Abril 23, 30 (Feria) 115 $

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Porto, Lisboa, 

Sevilha, Fez, Marrakech, Rabat, Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet. 5 almoços, 9 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Passagen Fast-Ferry, ida/volta. 
• Taxas municipais em Porto e Lisboa.

(de Março 22 a Outubro 18)
Datas de saída: Quartas-feiras

MADRI, ESPANHA,  
PORTUGAL E MARROCOS

DESDE

2.815 $

1º Dia (Quarta) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Quinta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.
3º Dia (Sexta) MADRI-SALAMANCA-VIGO  
(630 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Salamanca, antiga e 
monumental cidade universitária. Tempo livre para 
passear pelo centro histórico e conhecer sua célebre 
Praça Mayor de estilo barroco. Continuação a Vigo. 
Jantar e hospedagem.
4º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de 
Portugal. Tempo livre. Saída para a cidade do Porto. 
Hospedagem.
5º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palá-
cio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 
6º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
7º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
8º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
9º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA  
(575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 
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chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Pra-
ça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, 
considerado Patrimônio Mundial. Almoço livre. Pos-
teriormente, saída pela Via de la Plata rumo a Sevilha. 
Jantar e hospedagem.
10º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.
11º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e 
continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem.
12º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
e passeio panorâmico para conhecer os arredores de 
Tânger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Jantar e 
hospedagem.
13º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-
FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em direção 
a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a principal 
rota Decumanus Máximos, que começa no portão de 
Tânger e termina no Arco do Triunfo de Caracalla. Con-
tinuação para Meknés, uma das cidades imperiais que 

se tornou a capital de Marrocos. Visitaremos a medina, 
a praça El-Hedim e o portão Bab Al Mansour. À tarde 
chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
14º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades imperiais, 
capital intelectual e religiosa de Marrocos. Passeio pano-
râmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen, 
medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior do Marro-
cos, Patrimônio da Humanidade, com 785 mesquitas, 
2.000 praças, ruas e vielas. De Bab Boujloud à praça 
Es-Seffarine faremos uma viagem através dos séculos. 
Conheceremos as diferentes construções, guildas e 
uma Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
15º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH 
(545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital eco-
nômica do país. Tempo livre para passear pela Corni-
che ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. Chegada 
a Marrakech. Jantar e hospedagem.
16º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cidades 
imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo da 
cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio Bahia, 
bairro judeu ou Mellah passando pela praça da kissa-
ría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e património 
cultural da Humanidade, onde contadores de histórias, 
encantadores de serpentes, malabaristas, dançarinos 
e muito mais, constituem uma autêntica corte de mila-
gres. Continuamos pelo bazar e seus becos cheios de 
oficinas, terraços para conhecer sobre as guildas de 
artesãos, carpinteiros, afiadores e uma farmácia ber-
bere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
17º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital administra-
tiva do país e outra das cidades imperiais, residência 

oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o Mau-
soléu de Mohamed V, construído em memória do sultão 
que conquistou a independência do país. Tarde livre.  
Jantar e hospedagem.
18º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque de 
volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa do 
Sol. Jantar e hospedagem. 
19º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da costa rumo a Gra-
nada. Visita ao impressionante complexo monumental 
da Alhambra e o Generalife. Jantar e hospedagem. À 
noite, visita opcional às grutas do Sacromonte com 
show de zambra flamenca.
20º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 
21º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços. 
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Obrigatório informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos pode ser alterado sem mudanças 

substanciais dos serviços.

21
DIAS

Madri 3. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.  
Sevilha 2. Costa do Sol 2. Tânger 1. Fez 2. 
Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1.NOITES

Viana do 
Castelo Braga

Vigo

Granada
Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres

Salamanca

Lisboa

Fátima

Madri
Porto

Coimbra

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/ 

Yotel Porto
P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger/Hilton City Center P
Fez Les Merinides P
 Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden/Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P
Nota: Na saída 18/Outubro, o pernoite é feito na Hotel Sol 
Don Pablo (Torremolinos)

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 2.815 $ 2.965 $
Supl. quarto single 1.055 $ 1.240 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 115 $ 115 $
Supl. saídas
Março 29, Abril 5, 12, 19 
(Pascoa, Congressos, Feira) 115 $ 115 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ESPANHA E PORTUGAL COM MADRI

Incluindo
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Granada, Barcelona, Santiago e Porto
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• 10 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas municipais em Lisboa, Barcelona e Porto.

DESDE

3.285 $

1º Dia (Segunda) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madrid-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes.
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.
3º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Café da manhã. Saída direção Estremadura, para chegar 
a Trujillo, cidade de conquistadores, onde teremos tempo 
livre para conhecer sua bela e monumental Praça Mayor. 
Continuação rumo à fronteira portuguesa para chegar 
a Lisboa. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
4º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
5º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
saída para Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente, 
retorno a Lisboa.
6º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA  
(575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Pra-
ça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, 
considerado Patrimônio Mundial. Almoço livre. Pos-
teriormente, seguiremos pela Via de la Plata, direção 
Andaluzia, para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
8º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. Come-
çamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita 
no interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto do 
tempo livre. Jantar e hospedagem.
9º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
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até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza 
e continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospe-
dagem. 
10º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 
Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumen-
tal da Alhambra e os belos jardins do Generalife. Jantar 
e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do 
Sacromonte com show de zambra flamenca.
11º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lum-
breras rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar a 
Valência. Hospedagem. Restante do dia livre.
12º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA  
(355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, 
saída em direção à Catalunha para chegar à cosmo-
polita cidade de Barcelona. Hospedagem e restante 
do dia livre.
13º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica para conhecer o parque de Montjuic com 
suas espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, 
o monumento a Cristóvão Colombo e o antigo bairro 
gótico. Tarde livre.
14º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo 
ao País Basco para chegar a San Sebastian. Jantar e 
hospedagem.
15º Día (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 

parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.
16º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário.  Con-
tinuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.
17º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA  
(295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos 
de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.
18º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.
19º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-
PORTO (240 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passan-

do ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Cruzando o rio Minho, que 
serve de fronteira entre a Espanha e Portugal, vamos 
desfrutar das belas terras do Minho até chegarmos ao 
Porto. Hospedagem.
20º Dia (Sábado) PORTO 
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palá-
cio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre 
para fazer um cruzeiro opcional ao longo do rio Douro. 
Hospedagem.
21º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-MADRI 
(562 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e 
tempo livre para conhecer o centro histórico e sua céle-
bre Praça Mayor. Continuação para Madri. Hospedagem. 
22º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã. Fim dos serviços.

(de Março 13 a Outubro 9)
(exceto 31/Julho)

Datas de saída: Segundas-feiras

22
DIAS

Madri 3. Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 1. Granada 1. Valência 1. 
Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Porto 2.

NOITES

Fátima

Cáceres
Lisboa

Oviedo Santander

Porto
Salamanca

SantillanaCovadongaSantiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
San
Sebastián

Granada

Costa do Sol

Sevilha

Barcelona

Valência

Córdoba

Ronda

Trujillo

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T
 Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada  Catalonia Granada P
Valência  Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo   Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/

Yotel Porto
P

Notas: Saidas Maio 8, 29, o pernoite é feito em Santiago de 
Compostela em vez de A Corunha. 
Saída Abril 17, o pernoite é feito na cidade de Sabadell em 
vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 3.285 $ 3.435 $

Supl. quarto single 1.210 $ 1.395 $

Supl. Jul./Ago./Set./Out. 115 $ 115 $

Supl. saídas Abril 3, 17, 24 
(Pascoa, Feira) 115 $ 115 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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MADRI E PENÍNSULA IBÉRICA
Madri 2. Lisboa 4. Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 1. Granada 1. Valência 1. 
Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. 
Porto 2. Coimbra 1.

NOITES

Incluindo
• Traslado: chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Granada, Barcelona, Santiago e Porto. 
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 11 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas municipais em Lisboa, Barcelona e Porto.

DESDE

3.405 $

1º Dia (Segunda) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manha, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.
3º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Café da manhã. Saída  direção Estremadura, para chegar 
a Trujillo, cidade de conquistadores, onde teremos tempo 
livre para conhecer sua bela e monumental Praça Mayor. 
Continuação rumo à fronteira portuguesa para chegar 
a Lisboa. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
4º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
5º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
saída para Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica e posteriormente, 
retorno a Lisboa.
6º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Pra-
ça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, 
considerado Patrimônio Mundial. Almoço livre. Pos-
teriormente, seguiremos pela Via de la Plata, direção 
Andaluzia, para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
8º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. Come-
çamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita 
no interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto do 
tempo livre. Jantar e hospedagem.
9º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e 
continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem.
10º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 

C-3212000

Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumental 
da Alhambra e os belos jardins do Generalife. Jantar e 
hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacro-
monte com show de zambra flamenca.
11º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lum-
breras rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar a 
Valência. Hospedagem. Restante do dia livre.
12º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída 
em direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cida-
de de Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.
13º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica para conhecer o parque de Montjuic com 
suas espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, 
o monumento a Cristóvão Colombo e o antigo bairro 
gótico. Tarde livre.
14º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-SAN 
SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo 
ao País Basco para chegar a San Sebastian. Jantar e 
hospedagem.
15º Día (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.
16º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário.  Con-
tinuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

17º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos 
de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.
18º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e  hospedagem.
19º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma peque-
na parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). 
Parada em O Grove, para realizar, opcionalmente, um 
passeio de catamarã e observar o cultivo de ostras e 
mexilhões, com degustação de mexilhão e vinho Ribeiro. 
Continuação para Vigo, tempo livre. Possibilidade de 
fazer uma visita opcional a Santa Tecla (Santa Trega em 
galego). Jantar e hospedagem.
20º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-

gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
o Porto. Hospedagem.

21º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palá-
cio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 

22º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

23º Dia (Terça) COIMBRA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima. Tempo livre. con-
tinuação para Lisboa. Hospedagem.  

24º Dia (Quarta) LISBOA  
Café da manhã. Fim dos serviços.

(de Março 13 a Outubro 2)
(exceto 31/Julho)

Datas de saída: Segundas-feiras

24
DIAS

Fátima
Cáceres

Lisboa

Oviedo Santander

Viana do Castelo
Braga

Porto

Coimbra

SantillanaCovadongaSantiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
San
Sebastián

Granada

Costa do Sol

Sevilha

Barcelona

Valência

Córdoba

Ronda

Trujillo

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta de Toledo T

Praga P
 Emperador P
 Catalonia Gran Vía P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/

Yotel Porto
P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Notas: As saidas: Maio 8, 29, o pernoite e feito em Santiago 
de Compostela em vez de A Corunha. 
Saída Abril 17, o pernoite e feito na cidade de Sabadell em 
vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 3.405 $ 3.505 $

Supl. quarto single 1.270 $ 1.390 $

Supl. Jul./Ago./Set./Out. 105 $ 105 $

Supl. saídas Abril 3, 17, 24 
(Pascoa e Feira) 115 $ 115 $

(1) Com Puerta de Toledo ou Praga
(2) Com Emperador ou Catalonia Gran Vía

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, 

Granada, Barcelona, Santiago, Porto, Lisboa, 
Madri o Toledo. 

• Café da manhã buffet. 
• 1 almoço, 11 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de 

vinhos.
• Taxas municipais em Barcelona, Porto e 

Lisboa.

(de Março 17 a Outubro 6)
Datas de saída: Rotativo

ROTATIVO IBÉRICO

DESDE

670 $

1º Dia (Sexta) MADRI
Chegada ao hotel por conta do cliente. Hospedagem. 
Restante do tempo livre.
2º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA  
(588 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Estremadura 
em direção a Cáceres, com tempo livre para conhecer 
o centro antigo e seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Posteriormente, 
seguiremos pela Via de la Plata, direção Andaluzia, para 
chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
3º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
4º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. Come-
çamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita 
no interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto do 
tempo livre. Jantar e hospedagem.
5º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e 
continuação para a Costa del Sol. Jantar e  hospedagem.
6º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 
Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumental 
da Alhambra e os belos jardins do Generalife. Jantar e 
hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacro-
monte com show de zambra flamenca.
7º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lum-
breras rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar a 
Valência. Hospedagem. Restante do dia livre.
8º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída 
em direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cida-
de de Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.
9º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica para conhecer o parque de Montjuic com 
suas espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, 
o monumento a Cristóvão Colombo e o antigo bairro 
gótico. Tarde livre.
10º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tem-

C-6232

po livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo 
ao País Basco para chegar a San Sebastian. Jantar e 
 hospedagem.
11º Día (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.
12º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. Con-
tinuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.
13º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos 
típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar 
e hospedagem.
14º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.
15º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO  
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma peque-
na parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). 
Parada em O Grove, para realizar, opcionalmente, um 

A forma mais fácil de conhecer a Espanha e Portugal!
Você pode contratar o trecho que quiser ou o itinerário completo! 

5
DIAS

23
DIAS

Rotativo de a Estadia mínima 4 noites
NOITES

Fátima
Cáceres

Lisboa

Oviedo Santander

Viana do Castelo
Braga

Porto

Coimbra

SantillanaCovadonga
Santiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
San
Sebastián

Granada
Costa do Sol

Sevilha

Barcelona

Valência

Córdoba

Ronda

passeio de catamarã e observar o cultivo de ostras e 
mexilhões, com degustação de mexilhão e vinho Ribeiro. 
Continuação para Vigo, tempo livre. Possibilidade de 
fazer uma visita opcional a Santa Tecla (Santa Trega em 
galego). Jantar e hospedagem.
16º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de 
Portugal. Tempo livre. Saída para o Porto. Hospedagem.
17º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade decla-
rada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da 
Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave 
local, onde degustaremos seu mundialmente conhecido 
“vinho do Porto”. Restante do tempo livre. Hospedagem. 
18º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms) 
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
19º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms) 
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 

de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
20º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
21º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms) 
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça 
Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, consi-
derado Patrimônio Mundial. Almoço livre. Continuação 
da viagem para Madri. Hospedagem.
22º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Hoje você pode optar 
entre uma visita panorâmica pela cidade ou uma excur-
são de meio dia para Toledo. Restante do tempo livre. 
Você pode prolongar sua estadia em Madri ou continuar 
a viagem como preferir.
23º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-CÓRDOBA 
(588 kms) 
Café da manhã. União com o 2º dia do itinerário.

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Emperador P

Catalonia Gran Vía P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada  Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD Trecho mínimo de 
utilização, começando na 
cidade que você preferir: 

5 dias (4 noites)

Dia adicional:
(preço por noite)

ITINERÁRIO 
COMPLETO 

23 dias 
(22 noites)

Em quarto duplo 670 $ 170 $ 3.290 $
Supl. quarto single 230 $ 60 $ 1.145 $
Supl. saídas Abril 8, 22, 23, 29 
(Pascoa e Feira) 115 $ — —
Supl. saídas Abril 7, 21, 28 
(Pascoa e Feira) — — 115 $
Notas: Saídas. Maio 12, Junho 2, o pernoite e feito em Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 
Saída Abril 21, o pernoite e feito na cidade de Sabadell em vez de Barcelona.

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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BARCELONA E MADRI DE BARCELONA A MADRI

DESDE

705 $
DESDE

680 $

1º Dia (Sexta) BARCELONA
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona - 
El Prat. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e restante do dia livre.

2º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica para descobrir suas amplas avenidas e 
seus monumentos e edifícios artísticos: Parque de 
Montjuic, com vistas espetaculares sobre a cidade 
e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão 
Colombo, e o antigo bairro gótico. Tarde livre para 
atividades pessoais. 

3º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms) *
Café da manhã. Saída a Zaragoza. Pequena parada 
para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Posteriormente, 
continuação para Madri. Hospedagem. 

4º Dia (Segunda) MADRI  
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, tour 
panorâmico pela cidade com amplo percurso, pas-
sando pelas avenidas, praças e edifícios mais impor-
tantes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. Recomendamos uma excursão opcional à 
monumental cidade de Toledo.

5º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibili-
dade de prolongar a sua estadia na Espanha ou par-
ticipar de um circuito na Andaluzia ou em Portugal.

1º Dia (Sábado) BARCELONA
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona - 
El Prat. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e restante do dia livre.

2º Dia (Domingo) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de 
Barcelona em ônibus de dois andares, com audioguia. 
Há três rotas diferentes que você pode intercalar, 
visitando a Plaça de Catalunya, o MACBA, o Paseo 
de Gracia, a Sagrada Família, a Vila de Gracia, o 
Parque Güell, Tibidabo, Pedralbes, estádio Futbol 
Club Barcelona, etc. Restante do dia livre.

3º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms) *
Café da manhã. Saída de Zaragoza. Pequena parada 
para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Posteriormente, 
continuação para Madri. Hospedagem. 

4º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, tour 
panorâmico pela cidade com amplo percurso, pas-
sando pelas avenidas, praças e edifícios mais impor-
tantes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. Recomendamos uma excursão opcional à 
monumental cidade de Toledo.

5º Dia (Quarta) MADRI
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibili-
dade de prolongar a sua estadia na Espanha ou par-
ticipar de um circuito na Andaluzia ou em Portugal.

C-71702 C-6562

5
DIAS

5
DIAS

Barcelona 2. Madri 2.
NOITES

Barcelona 2. Madri 2.
NOITES

Sextas-feiras (Todo o ano) Sábados (Todo o ano)
Datas de saída: Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Madri Puerta Toledo / Praga T/P
Nota: Saídas Abr. 28, Out. 27, 2024: Fev. 2, Mar. 1, o pernoite 
e feito na cidade de Sabadell em vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Fira Congress P
Novotel Barcelona Sant Joan 
Despí

P

Madri Puerta Toledo / Praga T/P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Barcelona.
• Visita com guia local em Barcelona e Madri. 
• Café da manhã buffet.
• Taxa municipal em Barcelona.
• Seguro turístico.
• Ônibus de luxo de Barcelona a Madri.  

(*possibilidade de fazer este trajeto de trem-
bala (Trem de alta velocidade AVE)

Incluindo
• Traslado: chegada Barcelona.
• Visita em Barcelona de ônibus con audioguia.
• Visita com guia local em Madri.
• Café da manhã buffet.
• Taxa municipal em Barcelona.
• Seguro turístico.
• Ônibus de luxo de Barcelona a Madri.  

(*possibilidade de fazer este trajeto de trem-
bala (Trem de alta velocidade AVE)

Madri

Zaragoza

Barcelona

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 705 $
Supl. quarto single 265 $
Supl. Jul/Ago/Set/Out. 35 $
Supl. Trem de alta velocidade AVE 270 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 680 $
Supl. quarto single 270 $
Supl. Jul/Ago/Set/Out. 35 $
Supl. Trem de alta velocidade AVE 270 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Madri

Zaragoza

Barcelona

Escanea-me

Escanea-me
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BARCELONA & O CANTÁBRICO BARCELONA E ANDALUZIA

DESDE

1.070 $
DESDE

1.335 $

1º Dia (Sexta) BARCELONA 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita 
panorâmica para descobrir suas amplas avenidas e 
seus monumentos e edifícios artísticos: Parque de 
Montjuic, com vistas espetaculares sobre a cidade 
e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão 
Colombo, e o antigo bairro gótico. Tarde livre para 
atividades pessoais. 
3º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã. Saída  com destino a Zaragoza. Breve 
parada e tempo livre. Continuação a San Sebastian. 
Jantar e hospedagem.
4º Día (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista 
do Museu Guggenheim. Continuação a Santander. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.
5º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário.  
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Quarta) OVIEDO-SALAMANCA-MADRI 
(526 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve para-
da e tempo livre para conhecer o centro histórico e 
sua célebre Praça Mayor. Continuação para Madri. 
Hospedagem. 
7º Dia (Quinta) MADRI  
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade de 
prolongar a sua estadia com noites extras. 

1º Dia (Sexta) BARCELONA 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica  para descobrir suas amplas avenidas 
e seus monumentos e edifícios artísticos: Parque de 
Montjuic, com vistas espetaculares sobre a cidade 
e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão 
Colombo, e o antigo bairro gótico. Tarde livre para 
atividades pessoais. 
3º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms) 
Café da manhã. Saída a Zaragoza. Pequena parada 
para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Posteriormente, 
continuação para Madri. Hospedagem. 
4º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visi-
ta da cidade, a famosa Mesquita/Catedral e Bairro 
Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.
5º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.
6º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
7º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI  
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.
8º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

C-74200 C-74201

7
DIAS

8
DIAS

Barcelona 2. San Sebastián 1.  
Santander 1. Oviedo 1. Madri 1.NOITES

Barcelona 2. Madri 2. Sevilha 2. Granada 1.
NOITES

(de Março 24 a Outubro 20)
Datas de saída: Sextas-feiras

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

San Sebastián Silken Amara Plaza P

Santander Santemar P

Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P

Madri Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Nota: Saída Abril 28, pernoite é feito na cidade de Sabadell 
em vez de Barcelona. 

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local 

em Barcelona.

• Café da manhã 
buffet.

• 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxa municipal em 

Barcelona.

Oviedo Santander

Salamanca

SantillanaCovadonga

Zaragoza

Madri

San
Sebastián

Barcelona
Córdoba

Granada

Madri

Sevilha

Zaragoza
Barcelona

Toledo

Sextas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã 

buffet.

• 1 almoço e 3 jantares.
• Visita com guia 

local em Barcelona, 
Córdoba, Sevilha, 
Granada e Toledo 

• Taxa municipal em 
Barcelona.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.335 $
Supl. quarto single 655 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 35 $
Supl. saídas Abril 21, 28 (Feira) 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25.
Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.070 $
Supl. quarto single 550 $
Sup. Jul./Ago./Set./Out. 35 $

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
Madri Emperador P
Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P
Madri Emperador P

Catalonia Gran Vía P
Nota: Saídas Abr. 28, Out. 27, 2024: Fev. 2, Mar. 1, o pernoite 
e feito na cidade de Sabadell em vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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BARCELONA, ANDALUZIA & LEVANTE

Barcelona 3. Madri 1. Sevilha 2. Granada 1. 
Valência 1.NOITES

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Madri Emperador P

Sevilha Exe Sevilla Macarena P

Granada Abades Nevada Palace P

Valência Silken Puerta Valencia P

Notas: Nas saidas Abr. 28, Out. 27, 2024: Fev. 2, Mar. 1, o 
pernoite e feito na cidade de Sabadell em vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Barcelona, Córdoba, 

Sevilha e Granada.  
• Café da manhã buffet.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxa municipal em Barcelona.

DESDE

1.320 $

1º Dia (Sexta) BARCELONA
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica para descobrir suas amplas avenidas e 
seus monumentos e edifícios artísticos: Parque de 
Montjuic, com vistas espetaculares sobre a cidade 
e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão 
Colombo, e o antigo bairro gótico. Tarde livre para 
atividades pessoais. 

3º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms) 
Café da manhã. Saída a Zaragoza. Pequena parada 
para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Posteriormente, 
continuação para Madri. Hospedagem. 

4º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba. Visi-
ta da cidade, a famosa Mesquita/Catedral e Bairro 
Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.

C-76201

5º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

6º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA*  
(250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

7º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lum-

breras, com destino à Costa Mediterrânea. Chegada 
a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

8º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA  
(355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem.

9º Dia (Sábado) BARCELONA
Café da manhã e fim dos serviços. 

Sextas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: 

9
DIAS

Córdoba

Granada

Madri

Sevilha

Zaragoza
Barcelona

Valência

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.320 $
Supl. quarto single 500 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 50 $
Supl. saídas Abril 21, 28 (Feira) 115 $
Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Cidade Hotel Cat.
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia/ 

Yotel Porto
P

Madri Emperador P
Notas: As saidas: Maio 19, Junho 9, o pernoite e feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 
A saída Abril 28, o pernoite e feito na cidade de Sabadell 
em vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Barcelona, Santiago  

e Porto. 
• Café da manhã buffet.
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas municipais em Barcelona e Porto.

(de Março 24 a Outubro 20)
Datas de saída: Sextas-feiras

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.685 $
Supl. quarto single 770 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $

BARCELONA, NORTE DA ESPANHA  
& PORTUGAL

DESDE

1.685 $

1º Dia (Sexta) BARCELONA 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita 
panorâmica para descobrir suas amplas avenidas e 
seus monumentos e edifícios artísticos: Parque de 
Montjuic, com vistas espetaculares sobre a cidade 
e o porto; as Ramblas, o monumento a Cristóvão 
Colombo, e o antigo bairro gótico. Tarde livre para 
atividades pessoais. 

3º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Zaragoza. Breve 
parada e tempo livre. Continuação a San Sebastian. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em  espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista 
do Museu Guggenheim. Continuação a Santander. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 

C-782011

Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando 
pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde 
livre. Jantar e  hospedagem.

8º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-
PORTO (240 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcio-
nalmente, um passeio de catamarã e observar o 
cultivo de ostras e mexilhões, com degustação de 
mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, 
tempo livre. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
a Santa Tecla (Santa Trega em galego). Cruzando o 
rio Minho, que serve de fronteira entre a Espanha e 
Portugal, vamos desfrutar das belas terras do Minho 
até chegarmos ao Porto. Hospedagem. 

9º Día (Sábado) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vino do Porto”. Restante 
do tempo livre para fazer um cruzeiro opcional ao 
longo do rio Douro. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-
MADRI (562 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e 
tempo livre para conhecer o centro histórico e sua céle-
bre Praça Mayor. Continuação para Madri. Hospedagem. 

11º Dia (Segunda ) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

11
DIAS

Barcelona 2. San Sebastián 1. 
Santander 1. Oviedo 1. A Corunha 1. 
Santiago 1. Porto 2. Madri 1.NOITES

Oviedo Santander

Porto
Salamanca

SantillanaCovadonga
Santiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
San
Sebastián

Barcelona

Escanea-me
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Cidade Hotel Cat.
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo  Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta el Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto  Holiday Inn Porto Gaia / 

Yotel Porto
P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Madri Catalonia Gran Vía P

Emperador P
Nota: As saidas : Maio 19, Junho 9, o pernoite e feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 
Saída Abril 28, o pernoite e feito na cidade de Sabadell em 
vez de Barcelona.
 

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Barcelona, Santiago, 

Porto, Lisboa e Madrid.
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 6 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Barcelona, Porto e Lisboa.

(de Março 24 a Outubro 13)
Datas de saída: Sextas-feiras

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 2.370 $

Supl. quarto single 1.140 $

Supl. Jul./Ago./Set./Out. 95 $

NORTE DA ESPANHA,  
LUSITÂNIA E MADRI

DESDE

2.370 $

1º Dia (Sexta) BARCELONA
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona - El 
Prat. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica da cidade Parque de Montjuic, monu-
mento a Colon e Bairro Gótico. Tarde libre.
3º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Café da manhã. Saída de Barcelona rumo a Zaragoza. 
Breve parada e tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. 
Continuação rumo ao País Basco para chegar a San 
Sebastian. Jantar e  hospedagem.
4º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista 
do Museu Guggenheim. Continuação a Santander. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.
5º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL 
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235  kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana 
del Mar, considerada Monumento Nacional. Pas-
sando ao longo de belas paisagens, chegaremos a 
Covadonga, onde teremos tempo livre para visitar 
o Santuário. Continuação para Oviedo. Jantar e 
hospedagem.
6º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA  
(295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galí-
cia para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A 
Coruña em galego). Breve panorâmica. Na parte da 
tarde, excursão opcional nas Rias Altas, passando 
pelos típicos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, 
etc. Jantar e  hospedagem.
7º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.
8º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 

C-701221

galego). Parada em O Grove, para realizar, opcio-
nalmente, um passeio de catamarã e observar o 
cultivo de ostras e mexilhões, com degustação de 
mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, 
tempo livre. Possibilidade de fazer uma visita opcio-
nal a Santa Tecla (Santa Trega em galego). Jantar 
e hospedagem.
9º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-
gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
o Porto. Hospedagem.
10º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente  conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 
11º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
12º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 

Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.
13º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
14º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 

para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhe-
cer sua Praça Mayor e o centro antigo com seu 
bairro medieval, considerado Patrimônio Mundial. 
Almoço livre. Continuação da viagem para Madri. 
Hospedagem. 
15º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, tour 
panorâmico pela cidade com amplo percurso, 
pasando pelas avenidas, praças e edifícios mais 
importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.
16º Dia (Sábado) MADRI
Café da manhã e fim de nossos serviços.  

16
DIAS

Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. 
Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Madri 2.NOITES

Oviedo Santander

Bilbao

Viana do Castelo
Braga

Porto

Santillana
CovadongaSantiago

Zaragoza

Madri

Vigo

A Corunha
San
Sebastián

Fátima

CáceresLisboa

Coimbra
Barcelona

Escanea-me
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COSTA DO SOL, GRANADA,  
TOLEDO E MADRI

COSTA DO SOL, ANDALUZIA  
E MADRI

DESDE

510 $
DESDE

1.255 $

1.º Dia (Terça, Quinta, Sabado) COSTA DO SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Recepção e tras-
lado ao hotel. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Quarta, Sexta o Domingo)  
COSTA DO SOL-GRANADA* (190 kms)
Café da manhã. Saída de Costa do Sol na parte da 
manhã (horário a confirmar) ao longo da Costa até 
Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra e os jardines de Generalife. 
Jantar e hospedagem. Pela noite visita opcional 
a gruta do Sacromonte com espetáculo zambra 
flamenca.

3.º Dia (Quinta, Sábado o Segunda) GRANADA-
TOLEDO-MADRI (446 kms)
Café da manhã e saída para a Imperial cidade 
de Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita 
panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela 
parte antiga da cidade. Seguiremos para Madri. 
Hospedagem. 

4.º Dia (Sexta, Domingo, Terça) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

2.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(190 kms)
Café da manhã. Saída de Costa do Sol na parte da 
manhã (horário a confirmar) ao longo da Costa até 
Granada. Visita ao impressionante conjunto monu-
mental da Alhambra e os jardines de Generalife. Jan-
tar e hospedagem. Pela noite visita opcional a gruta 
do Sacromonte com espetáculo zambra flamenca.
3.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço.   Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade.  Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 
4.º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, Visita pano-
râmica pela cidade, com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes.  
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.
5.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã e saída para a região de Estremadura 
para chegar a Cáceres com tempo livre para conhecer 
o centro antigo e seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente, saída pela Via de la Plata rumo a Andaluzia 
para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
6.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.
7.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.
8.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e 
continuação para a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 
9.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL 
Café da manhã. Fim dos serviços.

1.º Dia (Terça) COSTA DO SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Recepção e tras-
lado ao hotel. Jantar e hospedagem.

C-3210 / C-5212 / 
C-7212 C-3722

4
DIAS

9
DIAS

Costa do Sol 1. Granada 1. Madri 1.
NOITES

Costa do Sol 2. Granada 1. Madri 2.  
Sevilha 2. Córdoba 1NOITES

Terças-feiras, Quintas-feiras e Sabados (Todo o ano)

Terças-feiras (Todo o ano)

Datas de saída: 

Datas de saída: 

Incluindo
• Traslado chegada Málaga. 
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Granada e Toledo.  
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 2 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo
• Traslado chegada 

Málaga.
• Ônibus de luxo com 

WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Seguro turístico.

• Visita com guia local 
em Granada, Toledo, 
Madri, Sevilha e 
Córdoba.  

• Café da manhã 
buffet.

• 1 almoço e 6 jantares.

Escanea-me Escanea-me

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 510 $
Supl. quarto single 195 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 25 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.255 $
Supl. quarto single 465 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 60 $
Supl. Saidas Abril 4, 18, 25 (Pascoa e 
Feira) Março 26 (Pascoa 2024) 115 $
Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

NOVO NOVO

Granada

Madri

Toledo

Costa do Sol

Granada

Madri

Toledo

Costa do Sol

Cáceres

Sevilha

Córdoba

Ronda

Cidade Hotel Cat.
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P

Saray P
Los Ángeles P

Madri Puerta Toledo/Praga T/P
Nota: As saídas de 2/Nov ate 4/Jan./24, o pernoite e feito em 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Madri Puerta Toledo/Praga T/P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Notas: As saidas 24/Out-28/Nov, o pernoite e feito em  Hotel 
Exe Las Adelfas Córdoba. 
As saídas  31/Out-26/Dez, o pernoite e feito em  Hotel Sol 
Don Pablo (Torremolinos)

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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COSTA DO SOL - RABAT E FEZ COSTA DO SOL - MEDINAS ANDALUZAS

DESDE

905 $
DESDE

680 $

1º Dia (Quinta) COSTA DO SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Recepção e tras-
lado ao hotel. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-RABAT 
(Ferry) (470 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção 
a Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Con-
tinuação para Rabat. Visita panorâmica da cidade, 
uma das cidades imperiais e residência oficial da 
família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma mesquita 
inacabada com mais de 200 colunas e o Mausoléu 
de Mohamed V. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Sábado) RABAT-FEZ (215 kms)
Café da manhã e saída para Fez, a primeira das 
cidades imperiais, capital intelectual e religiosa do 
Marrocos. Passeio panorâmico para ver o palácio 
real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho 
do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, a mais 
antiga e maior do Marrocos com 785 mesquitas e 
mais de 2.000 praças, ruas e vielas que representam 
um retorno labiríntico no tempo. De Bab Boujloud 
à praça Es-Seffarine faremos uma viagem através 
dos séculos, ao longo do caminho aprenderemos 
como essas ruelas estão estruturadas, as diferentes 
construções que compõem as muralhas da medina, 
a guilda de artesãos, o bairro dos curtidores e uma 
Medersa. Almoço. Hospedagem.

4º Dia (Domingo) FEZ-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (680 kms)
Café da manhã e saida (possible escala escala em 
Rabat) para continuar ao longo da costa atlântica 
em direção a Tânger. Tempo livre. Embarque de 
volta à Espanha. Chegada à Costa do Sol. Jantar e 
hospedagem.

5º Dia (Segunda) COSTA DO SOL
Café da manhã. Fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

1º Dia (Sábado) COSTA DO SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Recepção e tras-
lado ao hotel. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
em Marrocos e passeio panorâmico para conhecer 
os arredores de Tânger, Grutas de Hércules, Cabo 
Espartel. Tempo livre. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional para ver os restos andaluzes do 
norte de Marrocos. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) TÂNGER-TÉTOUAN/
CHAOUEN-TÂNGER (240 kms)
Café da manhã. Visita de Tétouan, “a pomba branca”. 
Após a Reconquista Espanhola, na época medieval, 
Tétouan serviu como principal contato entre Mar-
rocos e Andaluzia. Visitaremos a praça Moulay El 
Mehdi e a expansão espanhola, a praça Hassan II 
onde está localizado o Palácio Real, continuaremos 
pelo bastião e pelo bairro judeu para terminar em 
sua medina. Continuamos em direção a Chaouen ou 
Chefchaouen, caminharemos por suas ruas caiadas 
de azul, suas esquinas e história até chegarmos à 
praça Outta El Hammam. Tempo livre. Esta vila foi 
fundada em 1471 para se proteger da invasão dos 
portugueses, até que mouros e judeus se estabelece-
ram. Chegada a Tânger para jantar e hospedagem.

4º Dia (Terça) TÂNGER-COSTA DO SOL (230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Na hora indicada partida 
para apanhar o ferry de regresso a Espanha. Traslado 
à Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) COSTA DELSOL
Café da manhã. Fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

C-95302 C-97302

Quintas-feiras (Todo o ano) Sábados (Todo o ano)
Datas de saída: Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Rabat Sofitel Jardins des Roses T
Fez Les Merinides P
Nota: As saidas de Nov/23 ate 4/Jan./24, o pernoite e feito 
em Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos)  

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Malaga.
• Passagem fast-ferry, 

ida/volta.
• Ônibus com WI-FI 

gratuito. 

• Guia acompanhante.
• Visita com guia local. 
• Café da manhã 

buffet. 
• 1 almoço e 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Malaga.
• Passagem fast-ferry, 

ida/volta.
• Ônibus com WI-FI 

gratuito. 

• Guia acompanhante.
• Visita com guia local. 
• Café da manhã 

buffet. 
• 4 jantares.
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo 905 $
Supl. quarto single 380 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo 680 $
Supl. quarto single 225 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, Natal 
(21/Dez-5/Jan/24) e Março 2024. 100 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

5
DIAS

Costa do Sol 2. Rabat 1. Fez 1.
NOITES

5
DIAS

Costa do Sol 2. Tânger 2.
NOITES

Costa do Sol

Tânger

Costa do Sol

Fez
Rabat

Tânger

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger / Hilton Garden Inn P
Nota: As saidas de Nov & Dez., o pernoite e feito em Hotel 
Sol Don Pablo (Torremolinos)  

Hotéis previstos 
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COSTA DO SOL - MARROCOS FLASH COSTA DO SOL - MEDINAS ANDALUZAS

DESDE

880 $
DESDE

1.075 $

1º Dia (Terça) COSTA DO SOL 
Chegada ao aeroporto de Málaga.  Assistência e 
traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. Resto de 
tempo livre. 

2º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-
que com destino a Tânger atravessando o Estreito 
de Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação 
para Fez. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cidades 
imperiais e capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver 
o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a 
caminho do fascinante mundo da medina de Fez El 
Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, com 785 
mesquitas e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas 
que representam uma volta labiríntica no tempo. 
De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma 
viagem através dos séculos, ao longo da caminhada 
saberemos como estão estruturados esses becos, 
guildas de artesãos e bairro de curtidores de cou-
ro ou costureiras para ver suas antigas formas de 
trabalho e conheceremos uma Madraça. Almoço. 
Hospedagem.

4º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital administra-
tiva do país, outra das cidades imperiais e residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória 
do sultão que conquistou a independência do país. 
Continuação para Tânger. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque 
para a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Domingo) COSTA DO SOL
Café da manhã. Fim dos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

a Fez. Primeira parada em Volubilis para visitar suas 
ruínas romanas, a rota principal Decumanus Máxi-
mos, que começa no Portão de Tânger e termina 
no Arco do Triunfo de Caracalla. Continuação para 
Meknés, uma das cidades imperiais que se tornou a 
capital de Marrocos sob o reinado de Moulay Ismail. 
Visitaremos a medina, a praça El-Hedim e seu famo-
so portão Bab Al Mansour, provavelmente o mais 
bonito de Marrocos. À tarde chegada a Fez. Jantar 
e hospedagem.
4º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para 
ver o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen, 
a medina de Fez El Bali é a mais antiga e maior do 
Marrocos, com 785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e 
becos que supõem um labiríntico retorno no tempo. 
De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma 
viagem através dos séculos. Veremos como estão 
estruturados esses becos, suas construções, assim 
como as guildas de artesãos, bairro de curtidores 
e uma Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
5º Dia (Quarta) FEZ-CHAOUEN-TÉTUAN (260 kms)
Café da manhã. Partida para as montanhas do Rife 
para visitar Chaouen ou Chefchaouen, uma das cida-
des mais bonitas de Marrocos. Caminharemos por 
suas ruelas brancas caiadas de azul, seus recantos e 
história até chegarmos à praça Outta El Hammam, 
tempo livre. Esta vila foi fundada em 1471 para se 
proteger da invasão portuguesa, até que mouros e 
judeus se estabeleceram após a Reconquista Espa-
nhola na época medieval. Chegada a Tétouan à tarde. 
Jantar e hospedagem.
6º Dia (Quinta) TÉTUAN-TÂNGER-COSTA DO 
SOL (Ferry) (260 kms)
Café da manhã, visitaremos a cidade de Tétouan. 
Após a Reconquista, Tétouan serviu de principal 
contacto entre Marrocos e Andaluzia, muito visível 
na sua arquitetura praticamente intacta. Visitaremos 
a praça Moulay El Mehdi e a expansão espanhola 
até à praça Hassan II, onde está localizado o Palácio 
Real. Continuação pelo bastião e pelo bairro judeu 
e terminaremos pela sua medina, Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO até à entrada de Bab 
Okla. Continuação para Tânger para pegar o ferry 
de volta à Espanha. Traslado à Costa do Sol. Jantar 
e hospedagem.
7º Dia (Sexta) COSTA DO SOL
Café da manhã. Fim dos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

1º Dia (Sábado) COSTA DO SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Recepção e tras-
lado ao hotel. Jantar e hospedagem.
2º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
em Marrocos e passeio panorâmico para conhecer 
os arredores de Tânger, Grutas de Hércules, Cabo 
Espartel. Tempo livre. Jantar e hospedagem.
3º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-
MEKNÉS-FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída, pelo Médio Atlas, em direção 

C-34002 C-97502

Terças-feiras (Todo o ano)
Sábados (Todo o ano)Datas de saída: Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Fez Les Merinides/Zalagh Parc Palace  P
Tânger Farah Tanger P
Nota: As saidas de 31/Out-2/Jan/24, o pernoite e feito no 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos)  

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Malaga.
• Passagem fast-ferry, 

ida/volta.
• Ônibus com WI-FI 

gratuito. 
• Guia acompanhante.

• Visita com guia local 
em Fez e Rabat. 

• Café da manhã 
buffet. 

• 1 almoço e 4 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Malaga.
• Passagem fast-ferry, 

ida/volta.
• Ônibus com WI-FI 

gratuito. 

• Guia acompanhante.
• Visita com guia local. 
• Café da manhã 

buffet. 
• 1 almoço e 5 jantares.
• Seguro turístico.

6
DIAS

Costa do Sol 2. Fez 2. Tânger 1.
NOITES

7
DIAS

Costa do Sol 2. Tânger 1.  
Fez 2. Tétouan 1.NOITES

Costa do Sol

Fez
Rabat

Tânger

Cidade Hotel Cat.
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger/Hilton Garden Inn P
Fez Zalagh Parc Palace P

Menzeh Zalagh P
Tétouan Al Mandari P
Nota: As saidas de 28/Out-30/Dez, o pernoite e feito no 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Costa do Sol

Fez

Tétouan Tânger

Escanea-me Escanea-me

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 880 $
Supl. quarto single 295 $
Supl. Abril, Maio, Out, Natal 
(19/Dez-2/Jan/24) e Março 2024. 90 $
Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo 1.075 $
Supl. quarto single 310 $
Supl. Abril, Maio, Out, Natal 
(21/Dez-5/Jan/24) e Março 2024. 30 $
Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
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COSTA DO SOL - MARROCOS EXPRESS

DESDE

1.025 $

3º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH  
(245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impressio-
nante Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, 
visita exterior e tempo livre. Partida para Marrakech, 
uma das cidades imperiais mais importantes. Almoço. 
À tarde, a visita começa em direção à Mesquita Kou-
toubia, antigamente usada como livraria, é o símbolo 
da cidade. Continuamos visitando o suntuoso Palácio 
Bahia, construído no século XIX por centenas de artesãos 
de Fez. Do bairro judeu ou Mellah e através da praça 
Kissaría chegaremos à praça Djmaa El Fna, um museu 
vivo e patrimônio cultural imaterial da Humanidade, 
onde contadores de histórias, encantadores de serpen-
tes, malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem 
um autêntico “corte dos milagres”. Continuaremos pelo 
mercado e suas ruas estreitas repletas de lojas, oficinas 
e esplanadas. Conheceremos suas guildas de carpin-
teiros, afiadores e muito mais. No final da visita, tempo 
livre. À noite, recomendamos um jantar opcional com 
show. Hospedagem.

4º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ  
(535 kms)
Café da manhã. Partida para a capital administrativa do 
país, outra das cidades imperiais e residência oficial da 
família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma mesquita 
inacabada com mais de 200 colunas e o Mausoléu de 
Mohamed V, construído em memória do sultão que 
conquistou a independência do país. À tarde chegada 
a Fez. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades imperiais, 
capital intelectual e religiosa de Marrocos. Começaremos 
com um passeio panorâmico para ver o palácio real e 
suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho do fascinante 
mundo da medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior do 
Marrocos, com 785 mesquitas e mais de 2.000 praças, 
ruas e ruelas que representam uma volta labiríntica no 
tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos 
uma viagem através dos séculos, ao longo da caminhada 
aprenderemos como essas vielas estão estruturadas, 
diferentes construções que compõem as muralhas da 
medina, guildas de artesãos, bairro de curtidores e uma 
Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

6º Dia (Terça) FEZ-TÂNGER-COSTA DO SOL (ferry) 
(600 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger, embarque no ferry 
com destino Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

7º Dia (Quarta) COSTA DO SOL
Café da manhã. Fim dos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

1º Dia (Quinta) COSTA DO SOL 
Chegada ao aeroporto de Málaga. Assistência e traslado 
ao hotel. Jantar e hospedagem. Resto de tempo livre. 
2º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
CASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a Tânger 
atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada em Marrocos 
e continuação para Casablanca. Jantar e hospedagem.

C-55002

Quintas-feiras (Todo o ano)

Terças-feiras (Todo o ano)

Datas de saída: 
Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger/Hilton City Center P
Casablanca Farah Casablanca/Movenpick P
Marrakech Palm Plaza P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Nota: As saidas de 31/Out-2/Jan/24, o pernoite e feito no  
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos)  

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Malaga.
• Passagem fast-ferry, 

ida/volta.
• Ônibus com WI-FI 

gratuito. 
• Guia acompanhante.

• Visita com guia local 
em Marrakech, Rabat 
e Fez.

• Café da manhã 
buffet.

• 2 almoços e 4 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Malaga.
• Passagem fast-ferry, 

ida/volta.
• Ônibus com WI-FI 

gratuito. 

• Guia acompanhante.
• Visita com guia local.
• Café da manhã 

buffet.
• 2 almoços e 6 jantares.
• Seguro turístico.

7
DIAS

Costa do Sol 2. Casablanca 1. 
Marrakech 1. Fez 2.NOITES

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo 1.245 $
Supl. quarto single 405 $
Supl. Abril, Maio, Out, Natal  
(21/Dez-5/Jan/24) e Março 2024. 120 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Costa do Sol

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

COSTA DO SOL - MARROCOS

DESDE

1.245 $

3º Dia (Quinta) TÂNGER-TÉTUAN/CHAOUEN-
TÂNGER (240 kms)
Café da manhã. Partida para visitar a cidade de Tétouan, 
conhecida como “a pomba branca” visitaremos a praça 
Moulay El Mehdi e a expansão espanhola até a praça 
Hassan II, onde está localizado o Palácio Real. Conti-
nuação pelo bastião e pela judiaria e terminaremos na 
medina. Continuação para Chaouen, para caminhar por 
suas ruelas caiadas de azul, suas esquinas e história até 
chegar à praça Outta El Hammam. Regresso a Tânger. 
Jantar e hospedagem.
4º Dia (Sexta) TÂNGER-CASABLANCA (340 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, a capital eco-
nômica do país. Jantar e hospedagem.
5º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH  
(245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impressionan-
te Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, visita 
exterior e tempo livre. Partida para Marrakech, uma das 
cidades imperiais mais importantes. Almoço. À tarde, a 
visita começa em direção à Mesquita Koutoubia, antiga-
mente usada como livraria, é o símbolo da cidade. Con-
tinuamos visitando o suntuoso Palácio Bahia, construído 
no século XIX por centenas de artesãos de Fez. Do bairro 
judeu ou Mellah e através da praça Kissaría chegaremos à 
praça Djmaa El Fna, um museu vivo e patrimônio cultural 
imaterial da Humanidade, onde contadores de histórias, 
encantadores de serpentes, malabaristas, dançarinos e 
muito mais, constituem um autêntico “corte dos mila-
gres”. Continuaremos pelo mercado e suas ruas estreitas 
repletas de lojas, oficinas e esplanadas. Conheceremos 
suas guildas de carpinteiros, afiadores e muito mais. No 
final da visita, tempo livre. À noite, recomendamos um 
jantar opcional com show. Hospedagem.
6º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ  
(535 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital adminis-
trativa do país, outra das cidades imperiais e residên-
cia oficial da família real. Visitaremos a Torre Hassan, 
uma mesquita inacabada com mais de 200 colunas e 
o Mausoléu de Mohamed V, construído em memória 
do sultão que conquistou a independência do país. À 
tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Fez é a capital intelectual e religiosa do 
Marrocos, começaremos com um passeio panorâmico 
para ver o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Machen 
a caminho do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, 
a mais antiga e maior em Marrocos com 785 mesquitas 
e mais de 2.000 praças, ruas e vielas que representam 
um labirinto de volta no tempo. De Bob Boujloud à 
praça Es-Seffarine, viajaremos através dos séculos, 
descobrindo suas ruelas, a guilda de artesãos, o bairro 
dos curtidores e uma Medersa. Almoço. Hospedagem.
Dia 8 (Terça) FEZ-TÂNGER-COSTA DO SOL (Ferry)
Café da manhã e saída para Tânger para embarque 
com destino à Espanha. À chegada, traslado para a 
Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
Dia 9 (Quarta) COSTA DO SOL
Café da manhã. Fim dos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

1º Dia (Terça) COSTA DO SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Recepção e traslado 
ao hotel. Jantar e hospedagem.
2º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

C-93072

9
DIAS

Costa do Sol 2. Tânger 2.  
Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2.NOITES

Costa do Sol

FezCasablanca

Marrakech

Tânger

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Casablanca Farah Casablanca/Movenpick P
Marrakech Palm Plaza P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Nota: As saidas de 2/Nov-4/Jan/24, o pernoite e feito no 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.025 $
Supl. quarto single 335 $
Supl. Abril, Maio, Out, Natal  
(21/Dez-4/Jan/24) e Março 2024. 60 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25.



53

SA
IN

DO
 D

E 
CO

ST
A 

DO
 S

O
L

ES
PA

NH
A,

 P
OR

TU
GA

L 
E 

M
AR

RO
CO

S

Incluindo
• Traslado: chegada Malaga.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Ônibus com WI-FI gratuito. 
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Fez, Marrakech e Rabat 
• Café da manhã buffet.
• 2 almoços e 6 jantares.
• Seguro turístico.

Sabados (Todo o ano)
Datas de saída: 

COSTA DO SOL - MARROCOS 
CIDADES IMPERIAIS

DESDE

1.055 $

1º Dia (Sábado) COSTA DO SOL 
Chegada ao aeroporto de Málaga. Assistência e 
traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. Resto de 
tempo livre. 

2º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em dire-
ção a Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. 
Chegada e passeio panorâmico para conhecer os 
arredores de Tânger, Grutas de Hércules, Cabo 
Espartel. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-
MEKNÉS-FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em dire-
ção a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a 
principal rota Decumanus Máximos, que começa 
no portão de Tânger e termina no Arco do Triunfo 
de Caracalla. Continuação para Meknés, uma das 
cidades imperiais que se tornou a capital de Mar-
rocos. Visitaremos a medina, a praça El-Hedim e 
o portão Bab Al Mansour. À tarde chegada a Fez. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. Pas-
seio panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar 
Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga e 
maior do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 
785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

C-77002

6º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cidades 
imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo 
da cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio 
Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela praça 
da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e 
património cultural da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus 
becos cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre 
as guildas de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

7º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital admi-
nistrativa do país e outra das cidades imperiais, 
residência oficial da família real. Visitaremos a Tour 
Hassan, uma mesquita inacabada com mais de 200 
colunas e o Mausoléu de Mohamed V, construído em 
memória do sultão que conquistou a independência 
do país. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO 
SOL (Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque 
de volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa 
do Sol. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Domingo) COSTA DO SOL
Café da manhã. Fim dos serviços. 

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.

- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 
antes da saída.

- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 
substancialmente os serviços.

9
DIAS

Costa do Sol 2. Tânger 1. Fez 2. 
Marrakech 2. Rabat 1.NOITES

Costa do Sol

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

Escanea-me

Cidade Hotel “T” Hotel “P”

Costa  
do Sol

Sol Principe 
(Torremolinos)

Sol Principe 
(Torremolinos)

Tânger Farah Tanger Farah Tanger
Hilton Garden Inn Hilton City Center

Fez Zalagh Parc Palace Les Merinides
Menzeh Zalagh Zalagh Parc Palace

Marrakech Almas Kenzi Rose Garden 
Meriem Palm Plaza

Rabat Farah Rabat Farah Rabat
Nota: As saidas de 28/Out-29/Dez, o pernoite e feito em 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo 1.055 $ 1.210 $

Supl. quarto single 390 $ 480 $

Supl. Abril, Maio, Out,  
Natal (21/Dez-5/Jan/24) e  
Março 2024. 55 $ 160 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
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COSTA DO SOL E O GRANDE DESERTO

Incluindo
• Traslado: chegada Malaga.
• Passagem de Fast-Ferry ida e volta.
• Ônibus com Wi-Fi gratuito. 
• Guia acompanhante. 
• Visita com guia local em Marrakech, Ouarzazate, 

Fez e Rabat. 
• Café da manhã buffet.
• 2 almoços e 8 jantares. 
• Seguro turístico. 

DESDE

1.535 $

1º Dia (Quinta) COSTA DO SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Recepção e 
traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. Resto do 
tempo livre.

2º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
CASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-
que com destino a Tânger atravessando o Estreito de 
Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação para 
Casablanca, a capital económica do país. Jantar e 
hospedagem.

3.º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impres-
sionante Mesquita Hassan II, superada apenas por 
Meca, visita exterior e tempo livre. Partida para Mar-
rakech, uma das cidades imperiais mais importantes. 
Almoço. À tarde, a visita começa em direção à Mes-
quita Koutoubia, antigamente usada como livraria, 
é o símbolo da cidade. Continuamos visitando o 
suntuoso Palácio Bahia, construído no século XIX 
por centenas de artesãos de Fez. Do bairro judeu 
ou Mellah e através da praça Kissaría chegaremos 
à praça Djmaa El Fna, um museu vivo e patrimô-
nio cultural imaterial da Humanidade, onde con-
tadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem 
um autêntico “corte dos milagres”. Continuaremos 
pelo mercado e suas ruas estreitas repletas de lojas, 
oficinas e esplanadas. Conheceremos suas guildas 
de carpinteiros, afiadores e muito mais. No final da 
visita, tempo livre. À noite, recomendamos um jantar 
opcional com show. Hospedagem.

4.º Dia (Domingo) MARRAKECH- 
TIZI N’TICHKA- 
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Café da manhã e manhã livre. Ao meio-dia partida 
para Ait Ben Haddou, através do Tizi N’Tichka a 2.256 
metros, nas montanhas do Alto Atlas, ligando Mar-
rakech a Ouarzazate e tornando-se assim a primeira 
porta para o Saara. Chegada à tarde para visita ao 
Kasbah mais famoso de Marrocos, Património da 
Humanidade pela UNESCO e um dos cenários mais 
utilizados em Hollywood.Jantar e pernoite no hotel.

5º Dia (Segunda) AIT BEN HADDOU 
(OUARZAZATE)-GARGANTAS DO TODGHA-
MERZOUGA (395 kms)
Hoje será um dia emocionante. Após o café da 
manhã, visitaremos os vales das cidades de Kelaa 
M’Gouna, famosas pelo cultivo de rosas e Boumalne 
du Dades, formada por uma grande rede de desfila-

C-59002

deiros ideais para caminhantes e alpinistas. Faremos 
uma parada para ver as Gargantas do Todra, que 
atingem até 300 metros de altura. Continuação para 
o Sahara. A lenda conta: “Quando uma família rica 
se recusou a ajudar uma mulher pobre e seu filho, 
Deus ofendido, enterrou-os sob montes de areia a 
50 km de Arfoud, hoje conhecido como as dunas 
de Erg Chebbi. Jantar e hospedagem em hotel ou 
barraca entre dunas, conforme sua escolha. (Informar 
ao solicitar a reserva).

6º Dia (Terça) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD 
(65 kms)
Café da manhã. Possibilidade de passar a manhã livre 
no acampamento ou fazer uma excursão opcional, 
em carro 4x4 pelas gigantes dunas de Erg Chebbi. 
Ao longo da manhã o sol desenha sombras e cores 
diferentes sobre elas. Veremos nômades e seu estilo 
de vida, camelos pastando e visitaremos os músicos 
de Khamlia e retornaremos ao hotel para continuar 
a rota para Arfoud. Resto da tarde livre. Jantar e 
hospedagem.

7º Dia (Quarta) ARFOUD-ER RACHIDIA-
IFRANE-FEZ (420 kms)
Após o café da manhã partiremos para Fez, cru-
zaremos o Médio Atlas e suas paisagens cambian-
tes. Este longo dia será atenuado pelas paisagens 
rochosas de Er Rich e palmeirais, as planícies do 
Médio Atlas, os bosques de Azrou ou as monta-
nhas cobertas de neve de Ifrane. Chegada tarde 
à civilização, Fez, a capital religiosa de Marrocos. 
Jantar e hospedagem.

8º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais. Fez é a capital intelectual e religiosa de Marro-
cos. Começaremos com um passeio panorâmico para 

ver o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen 
a caminho do fascinante mundo da medina de Fez El 
Bali, a mais antiga e maior de Marrocos, Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO com 785 mesquitas e 
mais de 2.000 praças, ruas e vielas que representam 
uma volta labiríntica no tempo. De Bab Boujloud à 
praça Es-Seffarine faremos uma viagem através dos 
séculos, do século IX ao XIX, ao longo do caminho 
aprenderemos como essas vielas estão estruturadas, 
as diferentes construções que compõem as muralhas 
da medina, além de suas guildas de artesãos e bairros 
como o de curtidores de couro ou alfaiates para ver 
suas antigas formas de trabalhar. Visitaremos uma 
Medersa e terminaremos ao som do martelo dos 
ferreiros trabalhando o cobre como faziam centenas 
de anos atrás. Almoço em restaurante típico. À tarde, 
recomendamos uma excursão opcional a Meknés, a 
última das cidades imperiais, para desfrutar da praça 
El-Hedim com chá de menta ao pôr do sol em frente 
ao portão Bab Al-Mansour. Hospedagem.

9º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Rabat é uma cidade importante 
e bonita que transmite tranquilidade e elegância. 
Visitaremos seus pontos-chave como a Torre Hassan, 
uma mesquita inacabada que se ergue dominando 
a esplanada com mais de 200 colunas, e o Mausoléu 
de Mohamed V, construído em memória do sultão 
que conquistou a independência do país e no qual 
a guarda real, em vestido de gala colorido, guarda a 
entrada do monumento a cavalo. À tarde continuação 
para Tânger. Jantar e hospedagem.
10º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (230 kms)
Pequeno-almoço. Partida para embarque para a 
Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
11 Dia (Domingo) COSTA DO SOL
Café da manhã. Fim dos serviços.

Quintas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: 

11
DIAS

Costa do Sol 2. Casablanca 1. 
Marrakech 1. Ait Ben Haddou 1.  
Merzouga 1. Arfoud 1. Fez 2. 
Tânger 1

NOITES

Costa do Sol

Fez

Tânger

Ait BenHaddou

Casablanca

Marrakech

Merzouga

Arfoud

Escanea-me

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Costa  
do Sol

Sol Principe 
(Torremolinos)

Sol Principe 
(Torremolinos)

Casablanca Kenzi Basma/ 
Oum Palace

Farah Casablanca

Marrakech Almas Palm Plaza
Ait 
BenHaddou

Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay Xaluca Tombouctou
Erfoud Xaluca Maadid/ 

Chergui
Xaluca Maadid/ 
Chergui

Fez Atlas Volubilis/ 
Menzeh Zalagh

Les Merinides/ 
Zalagh Parc Palace

Tânger Farah Tanger/ 
Hilton Garden Inn

Farah Tanger/ 
Hilton City Center

Nota: As saidas de 26/Out-28/Dez, o pernoite e feito em 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo 1.535 $ 1.620 $
Supl. quarto single 435 $ 520 $
Suplemento Abril, Maio, Out, 
Natal (21/Dez-4/Jan/24) e 
Março 2024. 100 $ 110 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 
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DE SANTIAGO A LISBOA

Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. 
Coimbra 1. Lisboa 2.NOITES

Cidade Hotel Cat.

Santiago Oca Puerta del Camino P

Vigo Hesperia Vigo P

Porto Holiday Inn Porto Gaia / 
Yotel Porto

P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P

Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto e Lisboa. 
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 2 jantares. 
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

DESDE

1.085 $

1º Dia (Quinta) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Incorporação ao tour (por conta do passageiro). 
Jantar e hospedagem.

2º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa 
Tecla (Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

3º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-
gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
o Porto. Hospedagem.

C-482

4º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

5º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

6º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA 
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
7º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 

visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

8º Dia (Quinta) LISBOA
Café da manhã. Fim dos serviços. Oferecemos a 
possibilidade de transferi-lo para Madri em nosso 
ônibus. Chegada e fim dos serviços.

(de Março 30 a Outubro 19)
Datas de saída: Quintas-feiras

8
DIAS

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.085 $
Supl. quarto single 365 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $

Viana do Castelo
Braga

Porto

Santiago
Vigo

Fátima

Lisboa

Coimbra

Escanea-me
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CAMINHO DE SANTIAGO
Caminho Francês

Cidade Acomodação

Sarria H. Alfonso IX / H. Mar de Plata
Duerming Villa de Sarria / DP Cristal
H. Novoa

Portomarin Pousada de Portomarin / H.Vistalegre
H. Portomiño / Casa do Maestro
Pazo de Berbetoros / H. Ferramenteiro

Palas de Rei H. Mica / Complejo la Cabaña
As Hortas / H. Balneario Rio Pambre
Hospedaxe Casa Avelina

Melide Casa Adro / H. Carlos 96
Posada Chiquitin
H. Xaneiro / Berenguela

Arzua H. Arzua / Casona de Nene
Casa Teodora / H. Boutique 1930
Domus Gallery / Casa Costoya

O Pedrouzo / PR Platas / H. Casa Rural O Acivro
Amenal H. O Pino / H. Amenal

Casa Rural San Vento
O Miuño da Pena

Santiago H. A Tafona do Peregrino / H. Gelmirez
H. Lux Santiago / H. Pazo de Altamira
Alameda Rooms / Alda Avenida

Acomodação previstos 

DESDE

675 $

1º Dia SANTIAGO DE COMPOSTELA-SARRIA
Chegada a Santiago de Compostela e traslado por 
conta própria para Sarria. Sarria é para muitos o ponto 
de partida, pois está muito próximo dos míticos e 
últimos 100 km, que é a distância mínima que deve 
ser percorrida para obter a Compostela. É por isso 
que esta vila medieval é uma das cidades mais movi-
mentadas, e não decepciona nem os especialistas 
nem os peregrinos mais recentes. É um dia para 
descansar, aclimatar e se preparar para a aventura 
que começará no dia seguinte. Hospedagem.

2º Dia SARRIA-PORTOMARIN  
(22,2 kms. 5 horas aprox., dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. 
Esta primeira etapa é suave, sem muitas inclinações 
e com um percurso confortável. Entramos na Galícia 
mais profunda, e deixamo-nos cativar pela beleza 
dos seus castanheiros, carvalhos, rios, prados... bem 
como por cidades encantadoras como Barbadelos ou 
Ferreiros. A cidade velha de Portomarin está locali-
zada sob as águas do reservatório de Belesar. O rio 
Miño diz-nos que estamos a chegar. Hospedagem.

3º Dia PORTOMARIN-PALAS DE REI  
(24,8 kms. 6 horas aprox., dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. De 
baixa dificuldade, iniciamos o percurso subindo em 
direção à Serra de Ligonde onde subimos até aos 725 
metros. Neste dia, as paisagens verdes misturam-se 
com algumas zonas pavimentadas e começamos a 
ver os famosos “cruzeiros”. Destacam-se as aldeias 

C-1111

de Castromaior, Ventas de Narón e Ligonde. Hos-
pedagem.

4º Dia PALAS DE REI-MELIDE  
(14,4 kms. 3 horas aprox., dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. 
Saímos da província de Lugo para entrar na provín-
cia de A Coruña. Saímos pelo Campo dos Romeiros, 
ponto de encontro fundamental para os peregrinos, 
em direção ao Leboreiro, um agradável passeio 
rodeado de bosques densos para chegar finalmente 
a Melide atravessando o rio através de uma ponte 
medieval. Hospedagem.

5º Dia MELIDE-ARZUA  
(14,1 kms. 3 horas aprox., dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs.
Café da manhã. Novamente hoje há poucos quilôme-
tros que nos esperam, o que nos permite desfrutar 
de algumas das cidades encantadoras ao longo do 
caminho, como Boente e Castañeda, até chegarmos 
a Arzua, uma famosa cidade do queijo. Hospedagem.

6º Dia ARZUA-O PEDROUZO / AMENAL  
(19,3 kms / 22,6 kms. 4 horas aprox., 
dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. 
Etapa curta e tranquila para assimilar tudo o que foi 
vivenciado ao longo do caminho antes de chegar a 
Santiago no dia seguinte. Hospedagem em Amenal/ 
O Pedrouzo.

7º Dia O PEDROUZO / AMENAL- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA  
(19,4 kms / 16,1 kms. 4 horas aprox., 
dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. 
Hoje enfrentamos a nossa última etapa, cuja meta é 
Compostela, meta de tantos peregrinos que desde 
os tempos medievais ansiavam por chegar ao Sepul-
cro do Apóstolo Santiago. Os nervos à flor da pele. 
Sensações estranhas. Neste dia recomendamos sair 
cedo para percorrer os últimos quilómetros para 
poder assistir à Missa do Peregrino que se celebra 
às 12h00. Chegamos primeiro a Lavacolla e conti-
nuamos a subir o Monte do Gozo, onde podemos 
ver, de longe, o primeiro vislumbre da tão esperada 
Catedral. Por fim, a Plaza del Obradoiro e a mere-
cida satisfação pessoal de ter chegado até aqui. 
Hospedagem.

8º Dia SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Fim dos serviços.

Diário
Datas de saída: 

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 675 $
Supl. quarto single 340 $
Suplemento meia pensão 250 $
Suplementos traslados (mínimo 2 pessoas)
Aeroporto Santiago-Sarria 115 $
Santiago-Aeroporto 35 $

8
DIAS

 Sarria 1. Portomarin 1. 
Palas de Rei 1. Melide 1. 
Arzua 1.  
O Pedrouzo /Amenal 1. 
Santiago 1.

NOITES

O Caminho Francês é uma rota essencial para os peregrinos que decidem fazer o caminho de Compostela. Este caminho leva o nome 
do país que atravessava durante a Idade Média e que deixou sua marca em lugares tão importantes quanto Paris e sua Torre de 
St. Jacques.
Será, sem dúvida, um desafio para o nosso corpo e para os nossos pés, uma experiência inesquecível. Poucos de nós estão 
acostumados a viajar em média vinte quilômetros por dia, e em tantos dias consecutivos. O valor da experiência, a enorme beleza 
das paisagens e a riqueza cultural do percurso são, no entanto, razões imperiosas para o esforço.
Sem esquecer a gastronomia!

Nosso apoio
• Com a ajuda da equipe VPT, você poderá viver 

esta experiência: o Caminho de Santiago por conta 
própria e de forma totalmente independente.

• Organizamos todos os detalhes para que você 
possa fazê-lo sem preocupações.

• Estaremos sempre à sua disposição para 
aconselhá-lo antes e durante o Caminho.

• Na chegada, você receberá todas as informações 
necessárias e o kit do peregrino: roteiros (etapas 
do caminho), hospedagem diária, passaporte do 
peregrino, concha de vieira e porta-documentos 
à prova d’água.

• Transportamos a sua bagagem todos os dias 
(máx. 20 kgs) (1 volume)

• Hospedagem em hotéis de 1-4 estrelas, casas 
rurais ou pousadas boutique e de charme.

• Café da manhã diário.
• 1 visita em grupo com guia oficial em Santiago 

(centro histórico)
• Seguro de viagem.
• Degustação de queijos galegos em Santiago de 

Compostela.

Escanea-me
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CAMINHO DE SANTIAGO
Caminho Português

Cidade Acomodação

Tui H. Colon Tuy / La Sigrina Hostal
H. A Torre do Xudeo / H. Villa Blanca

O Porriño H. Azul / Hostal Louro
Redondela / Apartamentos Alvear Suite
Cesantes H. Antolin
Pontevedra H. Galicia Palace / H. Rias Bajas

H. Virgen del Camino / H. Room
H. Alda Estación Pontevedra
H. Boa Vila / H. Avenida

Caldas de Reis  H. Pousada Real / Aires do Umia
H. O Cruceiro / H. Roquiño
Estrella do Camiño / Casa Herreria
Pension Bo Camiño

Padrón H. Monumento Pazo de Lestrove
Casa Antiga do Monte
H. Rosalia / H. Chef Rivera

Santiago H. A Tafona do Peregrino / H. Gelmirez
H. Lux Santiago / H. Pazo de Altamira
H. Real / H. Compostela
H. Boutique Capitol / Alameda Rooms
Alda San Carlos / Alda Avenida
H. Virxe da Cerca / H. Real
H. Praza Obradoiro

Acomodação previstos 

DESDE

725 $

1º Dia SANTIAGO DE COMPOSTELA-TUI
Chegada a Santiago de Compostela e traslado por 
conta própria para Tui. Esta cidade destaca-se pelo 
seu conjunto histórico e artístico. Vale a pena visitar 
o seu bairro histórico, a catedral e a ponte interna-
cional que liga Espanha e Portugal. Pode aproveitar 
o dia para visitar Valença do Minho. Hospedagem.

2º Dia TUI-PORRIÑO  
(16,1 kms. 4 horas aprox., dificuldade média)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. Esta 
etapa é provavelmente uma das mais difíceis, mas 
mais bonitas de toda a jornada. Atravessaremos o 
Miño e subiremos a Ribadelouro. Pode ser um pouco 
longo porque grande parte do itinerário percorre 
áreas pavimentadas e urbanas, mas para os pere-
grinos que desejam um ambiente mais natural, foi 
criada uma alternativa que atravessa o parque natural 
de As Gándaras até O Porriño. Esta alternativa está 
bem sinalizada. Hospedagem.

3º Dia PORRIÑO-REDONDELA  
(15,5 kms. 4 horas aprox., dificuldade média)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. 
As subidas desta etapa são difíceis, mas as belas 
vistas do topo compensam o esforço. Chegando 
à encantadora vila de Mós, deparamo-nos com a 
primeira subida ao Alto do Enxertado. Uma vez pas-
sado, iniciaremos uma descida suave em direção a 
Redondela. Hospedagem.

4º Dia REDONDELA-PONTEVEDRA  
(19,6 kms. 5 horas aprox., dificuldade média)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. 
Iniciamos a etapa em direção a Setefontes e Arca-

C-2222

de (famosa pelas ostras). Pelo estuário de Vigo 
atravessamos bosques densos até chegarmos à 
histórica Ponte de Sampaio em direção a Ponte-
vedra. Hospedagem.

5º Dia PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS  
(21,1 kms. 5 horas aprox., dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. 
Hoje nos espera um percurso plácido e agradável. 
Afastamo-nos do desnível das secções anteriores 
para entrar num terreno muito mais plano e suave. 
Passaremos por várias localidades até chegarmos 
finalmente a Caldas de Reis. Hospedagem.

6º Dia CALDAS DE REIS-PADRÓN  
(18,6 kms. 4 horas aprox., dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. Hoje 
encontramos a etapa mais bonita a nível paisagístico. 
Vinhas, campos de cultivo, vale da Bermaña, florestas 
de castanheiros, eucaliptos... desfrutando assim da 
Galícia mais agrícola. Terminamos em Padrón onde 
não podemos perder a oportunidade de provar os 
seus famosos pimentos. Hospedagem.

7º Dia PADRÓN-SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(24,3 kms. 6 horas aprox., dificuldade baixa)
A bagagem deverá ser depositada na recepção do 
hotel/pensão antes das 8:00 hrs. Café da manhã. 
Última etapa do Caminho. Passaremos várias vezes 
pela estrada N-550 e nos guiaremos pela linha férrea. 
Seguimos primeiro em direção a Iria Flavia e ini-
ciamos uma subida a O Milladoiro para finalmente 
começar a ver as torres da Catedral quando nos 
aproximamos de Santiago. Aqui o desejo de chegar 
é combinado com a tristeza de que a experiência 
acabou. Hospedagem.

8º Dia SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Fim dos serviços.

Diário
Datas de saída: 

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 725 $
Supl. quarto single 340 $
Suplemento meia pensão 250 $
Suplementos traslados (mínimo 2 pessoas)
Aeroporto Santiago-Tui 160 $
Aeroporto Vigo-Tui 65 $
Aeroporto Porto-Tui 180 $
Santiago-Aeroporto 35 $

8
DIAS

Tui 1. O Porriño 1. 
Redondela / Cesantes 1.  
Pontevedra 1.  
Caldas de Reis 1. Padrón 1.  
Santiago 1.

NOITES

O Caminho Português de Tui a Santiago faz parte do percurso 
mais popular e percorrido depois do Caminho Francês.

Nosso apoio
• Com a ajuda da equipe VPT, você poderá viver 

esta experiência: o Caminho de Santiago por conta 
própria e de forma totalmente independente.

• Organizamos todos os detalhes para que você 
possa fazê-lo sem preocupações.

• Transportamos a sua bagagem todos os dias (máx. 
20 kgs) (1 volume)

• Hospedagem em hotéis de 1-4 estrelas, casas 
rurais ou pousadas boutique e de charme.

• Café da manhã diário.
• Estaremos sempre à sua disposição para 

aconselhá-lo antes e durante o Caminho.
• Na chegada, você receberá todas as informações 

necessárias e o kit do peregrino: roteiros (etapas 
do caminho), hospedagem diária, passaporte do 
peregrino, concha de vieira e porta-documentos 
à prova d’água.

• 1 visita em grupo com guia oficial em Santiago 
(centro histórico)

• Seguro de viagem.
• Degustação de queijos galegos em Santiago de 

Compostela.

Escanea-me
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LISBOA, ANDALUZIA E MADRI LISBOA E MADRI

DESDE

1.025 $
DESDE

830 $

1º Dia (Terça) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do dia livre.
2º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belem, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.
3º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída de Lisboa até a fronteira espa-
nhola para chegar até Cáceres. Tempo livre para 
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, con-
siderado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente continuação da viagem até Sevilha. 
Jantar e hospedagem.
4º Dia (Sexta) SEVILHA 
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza.  Almoço em 
restaurante.  À noite - opcional - você pode assistir 
a um show de flamenco. Hospedagem.
5º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.
6º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
7º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 
8º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

3º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Madri. Chegada 
e hospedagem. 

5º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

6º Dia (Segunda) MADRI-TOLEDO-MADRI  
(140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parta da manhã, 
saída para a cidade imperial de Toledo. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Retorno para Madri e resto do 
tempo livre para desfrutar desta cosmopolita cida-
de cheia de encanto. Retorno para Madri e resto do 
tempo livre para desfrutar desta cosmopolita cidade 
cheia de encanto.

7º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais e continuar descobrindo os importantes 
monumentos desta cidade cosmopolita. Recomen-
damos uma excursão opcional a cidade de Ávila, 
Segovia, Escorial…

8º Dia (Quarta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. Possibilidade de 
prolongar a sua estadia com noites extras.

Notas:
- Durante sua estância em Madri não terá guia turístico. A 

visita em Madri se realizará em tour regular.
- Você também pode realizar os mesmos serviços come-

çando em Madri aos sábados, viajar a Lisboa em nosso 
ônibus na próxima quarta-feira, e terminando em Lisboa 
no sábado. 

- O preço e os serviços não variam.

1º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Resto de dia livre.

2º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 

C-452000 C-34203

8
DIAS

8
DIAS

Lisboa 2. Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1. Madri 1.NOITES

Lisboa 3. Madri 4.
NOITES

(de Março 28 a Outubro 24)

Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2/Agosto)

Datas de saída: Terças-feiras

Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Ángeles P
Madri Puerta Toledo T

Praga P

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Madri Puerta Toledo / Praga T/P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado:  

chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã  

buffet diário.

• Visita com guia local 
em Lisboa, Sevilha, 
Granada e Toledo. 

• 2 almoços, 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxa municipal em 

Lisboa.

Incluindo
• Traslado:  

chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo  

com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Seguro turístico.

• Visita com guia local 
em Lisboa, Madri e 
Toledo.  

• Café da manhã 
buffet.

• Taxa municipal em 
Lisboa.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 830 $
Supl. quarto single 480 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 30 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Granada

Cáceres
Lisboa

Madri

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Toledo

CáceresLisboa

Fátima

Madri

Toledo

Escanea-me Escanea-me

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.025 $
Supl. quarto single 415 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 35 $
Supl. saidas Abril 4, 11, 18, 25 
(Pascoa, Congressos, Feira) 115 $

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.



59

ES
PA

NH
A,

 P
OR

TU
GA

L 
E 

M
AR

RO
CO

S
SA

IN
DO

 D
E 

LI
SB

O
A

LISBOA, ANDALUZIA E MADRI

Lisboa 3. Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1. Madri 2.NOITES

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Los Ángeles P

Madri Puerta Toledo T
Praga P

Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, 

Granada, Toledo e Madri.
• Café da manhã buffet.
• 2 almoços, 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxa municipal em Lisboa.

DESDE

1.450 $

1º Dia (Terça) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do dia livre.

2º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belem, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

3º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída de Lisboa até a fronteira espa-
nhola para chegar até Cáceres. Tempo livre para 
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, con-
siderado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente continuação da viagem até Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Sexta) SEVILHA 
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluin-
do o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o 
exterior da imponente Catedral, a Giralda e o 
típico Bairro de Santa Cruz, com suas ruas, pra-
ças e becos estreitos. Opcionalmente, você terá 
a possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, 
onde poderá desfrutar de uma bela panorâmica 
da Torre del Oro e da Expo 92; visitar a praça de 

C-472000

touros da Maestranza.  Almoço em restaurante. À 
noite - opcional - você pode assistir a um show de 
flamenco. Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação a 
Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.

6º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

7º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.

8º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais.

9º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Café da manhã. Saída as 8:00 hrs até Extremadura 
para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre para 
conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para chegar 
a Lisboa. Hospedagem. 

10º Dia (Quinta) LISBOA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Nota: 
- Durante sua estância em Madri não terá guia turistico.  

A visita em Madri se realizará em tour regular.

(de Março 28 a Outubro 24) (exceto 25/Julho)
Datas de saída: Terças-feiras

10
DIAS

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.450 $
Supl. quarto single 660 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 35 $
Supl. saídas  Abril 4, 11, 18, 25 
(Pascoa, Congressos, Feria) 115 $

Granada

Cáceres
Lisboa

Madri

Trujillo

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Toledo

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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LISBOA, ANDALUZIA E MADRI

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Sevilha Meliá Lebreros P

Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Catalonia Granada P

Madri Puerta Toledo T
Praga P

Notas: As saidas 25/Out-29/Nov, o pernoite e feito em 
Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 
Saidas de Nov & Dez, o pernoite e feito no Hotel Sol Don 
Pablo (Torremolinos)

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Granada e Toledo 
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxa municipal em Lisboa.

DESDE

1.435 $

1º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Resto de dia livre.

2º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

3º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída para chegar até Cáceres com 
tempo livre para caminhar pelo bairro antigo e medie-
val, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço 
livre. Após saída pela Autovia da Prata para chegar 
a Sevilha. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 

C-39203

92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

6º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

7º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem..

8º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.

10º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2/Agosto)
Datas de saída: 

10
DIAS

Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1.  
Costa do Sol 1. Granada 1. Madri 1.NOITES

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.435 $
Supl. quarto single 545 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $
Supl. saídas Abril 5, 19, 26 (Pascoa, Feira) 
Março 27 (Pascoa 2024) 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Cáceres
Toledo

Lisboa

Fátima

Granada

Córdoba

Sevilha

Ronda

Costa do Sol

Madri

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
Madri Emperador P
Notas: As saidas 25/Out-29/Nov, o pernoite e feito no 
Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 
Saidas de 1/Nov-27/Dez, o pernoite e feito no Hotel Sol 
Don Pablo (Torremolinos) 
As saidas: Abr. 19, Out. 18 2024: Jan. 24, Fev. 21, o pernoite 
é feito na cidade de Sabadell em vez de Barcelona.

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Granada e Barcelona. 
• Café da manhã buffet.
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxas municipais em Lisboa e Barcelona.

Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2/Agosto)
Datas de saída: 

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.955 $
Supl. quarto single 760 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 95 $
Supl. saidas Abril 5, 19, 26 (Pascoa, Feira) 
Março 27 (Pascoa 2024) 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

LISBOA, ANDALUZIA E  
COSTA DO MEDITERRÂNEO

DESDE

1.955 $

1º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Resto de dia livre.

2º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

3º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a frontera espa nhola para 
chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo 
bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia 
da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 
92; visitar a praça de touros da Maestranza.  À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

6º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

7º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.

8º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. 
Visita ao impressionante conjunto monumental 
da Alhambra e os jardines de Generalife. Jantar 
e hospedagem.

9º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA  
(498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto Lum-
breras, com destino à Costa Mediterrânea. Chegada 
a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

10º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA  
(355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Chegada e hospedagem. Tempo livre.

11º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã visita 

C-311203

panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

12º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 

livre. Continuação com destino a Madrid. Chegada 
e hospedagem.

13º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. Possibilidade de 
prolongar a sua estadia com noites extras.

13
DIAS

Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1. 
Granada 1. Valência 1. Barcelona 2. Madri 1.NOITES

Costa do Sol

Granada

Cáceres
Lisboa

Fátima

Córdoba

Madri

Trujillo

Sevilha

Ronda

Zaragoza

Barcelona

Valência

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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LISBOA, ANDALUZIA E MARROCOS

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Fez Les Merinides/Zalagh Parc Palace P
Tânger Farah Tanger P
Granada Los Ángeles P
Madri Puerta Toledo T

Praga P
Notas: As saídas 25/Out-27/Dez, o pernoite e feito em 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos) 
As saídas 25/Out-29/Nov, o pernoite e feito em Hotel Exe 
Las Adelfas Córdoba. 

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Fez, Rabat, Granada, Toledo e Madri. 
• Café da manhã buffet.
• 2 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxa municipal em Lisboa.

DESDE

2.200 $

1º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Resto de dia livre.

2º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

3º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 Kms)
Hospedagem e café de manhã. Pela manhã saí-
da com destino a Fátima, importante centro de 
peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. 
Retorno a Lisboa.

4º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para  conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

5º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar 
de uma bela panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. 
À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco.

6º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e  hospedagem.

7º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
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cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.

8º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-
que com destino a Tânger atravessando o Estreito 
de Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação 
para Fez. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cida-
des imperiais e capital intelectual e religiosa 
de Marrocos. Começaremos com um passeio 
panorâmico para ver o palácio real e suas 7 por-
tas ou Dar Al-Makhzen a caminho do fascinante 
mundo da medina de Fez El Bali, a mais antiga e 
maior do Marrocos, com 785 mesquitas e mais 
de 2.000 praças, ruas e ruelas que representam 
uma volta labiríntica no tempo. De Bab Boujloud 
à praça Es-Seffarine faremos uma viagem através 
dos séculos, ao longo da caminhada saberemos 
como estão estruturados esses becos, guildas 
de artesãos e bairro de curtidores de couro ou 
costureiras para ver suas antigas formas de tra-
balho e conheceremos uma Madraça. Almoço. 
Hospedagem.

10º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital admi-
nistrativa do país, outra das cidades imperiais e 
residência oficial da família real. Visitaremos a Tour 
Hassan, uma mesquita inacabada com mais de 200 
colunas e o Mausoléu de Mohamed V, construído 

em memória do sultão que conquistou a indepen-
dência do país. Continuação para Tânger. Jantar e 
hospedagem.

11º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque 
para a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

12º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 Kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional ao gruta do Sacro-
monte com espetáculo zambra flamenca.

13º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 Kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem. 

14º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

15º Dia (Quarta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. Oferecemos a 
possibilidade de transferi-lo para Lisboa em nosso 
ônibus, sem costo. 

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.
- Durante sua estância em Madri não terá guia turístico. 
- A visita em Madri se realizará em tour regular.

Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2/Agosto)
Datas de saída: 

15
DIAS

Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 2. Fez 2. Tânger 1. 
Granada 1. Madri 2.NOITES

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.200 $
Supl. quarto single 775 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $
Supl. saídas Abril 5, 19, 26 (Pascoa e Feira) 
Março 27 (Pascoa 2024) 115 $

Preços a partir de Abril de acordo com nossa Programação 2024/25. 

Granada

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres
Lisboa

Fátima Trujillo

Fez
Rabat

Tânger

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Incluindo
• Traslado: chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, Fez,  

Marrakech, Rabat, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet.
• 4 almoços, 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxa municipal em Lisboa.

DESDE

1.930 $

1º Dia (Terça) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do dia livre.
2º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belem, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.
3º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída de Lisboa até Extremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patri-
mônio da Humanidade. Almoço livre. Após saída 
pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.
4º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza.  Almoço em 
restaurante.  À noite - opcional - você pode assistir 
a um show de flamenco. Hospedagem.
5º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.
6º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em dire-
ção a Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. 
Chegada e passeio panorâmico para conhecer os 
arredores de Tânger, Grutas de Hércules, Cabo 
Espartel. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-
MEKNÉS-FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em dire-
ção a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a 
principal rota Decumanus Máximos, que começa 
no portão de Tânger e termina no Arco do Triunfo 
de Caracalla. Continuação para Meknés, uma das 
cidades imperiais que se tornou a capital de Mar-
rocos. Visitaremos a medina, a praça El-Hedim e 
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o portão Bab Al Mansour. À tarde chegada a Fez. 
Jantar e hospedagem.
8º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. Pas-
seio panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar 
Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga e 
maior do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 
785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.
9º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.
10º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das 
cidades imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, 
símbolo da cidade, continuamos com o sumptuoso 
Palácio Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela 
praça da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu 
vivo e património cultural da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem 
uma autêntica corte de milagres. Continuamos pelo 
bazar e seus becos cheios de oficinas, terraços para 
conhecer sobre as guildas de artesãos, carpinteiros, 
afiadores e uma farmácia berbere. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

11º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital admi-
nistrativa do país e outra das cidades imperiais, 
residência oficial da família real. Visitaremos a Tour 
Hassan, uma mesquita inacabada com mais de 200 
colunas e o Mausoléu de Mohamed V, construído em 
memória do sultão que conquistou a independência 
do país. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
12º Dia  (Sábado) RABAT-TÂNGER- 
COSTA DO SOL (Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque 
de volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa 
do Sol. Jantar e hospedagem. 
13º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
14º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.  
15º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã. Fim dos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.

- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 
antes da saída.

- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 
substancialmente os serviços.

(de Março 28 a Outubro 24)
Datas de saída: Terças-feiras

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.930 $
Supl. quarto single 760 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 85 $
Supl. saídas Abril 4, 11, 18, 25 
(Pascoa, Congressos, Feira) 115 $

Lisboa 2. Sevilha 2. Costa do Sol 2.  
Tânger 1. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. 
Granada 1. Madri 1. NOITES

15
DIAS

Granada

Madri

Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres
Lisboa

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger/Hilton City Center P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden/Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P
Madri Puerta Toledo T

Praga P
Nota: Saída 24/Out, o pernoite e feito em Hotel Sol Don 
Pablo (Torremolinos) .

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger/Hilton City Center P
Fez Les Merinides/ Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden P

Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P
Madri Puerta Toledo T

Praga P
Lisboa Lutecia P
Nota: Saída 24/Out., o pernoite e feito em Hotel Sol Don 
Pablo (Torremolinos)

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, Fez,  

Marrakech, Rabat, Granada, Toledo e Madri. 
• Café da manhã buffet.
• 4 almoços, 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxa municipal em Lisboa.

DESDE

2.130 $

1º Dia (Terça) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Resto do dia livre.
2º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belem, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.
3º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída de Lisboa até Extremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patri-
mônio da Humanidade. Almoço livre. Após saída 
pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar 
e hospedagem.
4º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluin-
do o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o 
exterior da imponente Catedral, a Giralda e o 
típico Bairro de Santa Cruz, com suas ruas, pra-
ças e becos estreitos. Opcionalmente, você terá 
a possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, 
onde poderá desfrutar de uma bela panorâmica 
da Torre del Oro e da Expo 92; visitar a praça de 
touros da Maestranza. Almoço em restaurante.  À 
noite - opcional - você pode assistir a um show de 
flamenco. Hospedagem. 
5º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.
6º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em dire-
ção a Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. 
Chegada e passeio panorâmico para conhecer os 
arredores de Tânger, Grutas de Hércules, Cabo 
Espartel. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-
MEKNÉS-FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em dire-
ção a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a 
principal rota Decumanus Máximos, que começa 
no portão de Tânger e termina no Arco do Triunfo 
de Caracalla. Continuação para Meknés, uma das 
cidades imperiais que se tornou a capital de Mar-
rocos. Visitaremos a medina, a praça El-Hedim e 
o portão Bab Al Mansour. À tarde chegada a Fez. 
Jantar e hospedagem.

C-412214000

8º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. Pas-
seio panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar 
Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga e 
maior do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 
785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.
9º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.
10º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das 
cidades imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, 
símbolo da cidade, continuamos com o sumptuoso 
Palácio Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela 
praça da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu 
vivo e património cultural da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem 
uma autêntica corte de milagres. Continuamos pelo 
bazar e seus becos cheios de oficinas, terraços para 
conhecer sobre as guildas de artesãos, carpinteiros, 
afiadores e uma farmácia berbere. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.
11º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital admi-
nistrativa do país e outra das cidades imperiais, 

residência oficial da família real. Visitaremos a Tour 
Hassan, uma mesquita inacabada com mais de 200 
colunas e o Mausoléu de Mohamed V, construído em 
memória do sultão que conquistou a independência 
do país. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
12º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER- 
COSTA DO SOL (Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque 
de volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa 
do Sol. Jantar e hospedagem.
13º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
14º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.
15º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais.
16º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Café da manhã. Saída as 08:00 hrs até Extremadura 

para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre para 
conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para chegar 
a Lisboa. Hospedagem. 

17º Dia (Quinta) LISBOA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.
- Durante sua estância em Madri não terá guia turístico.
- A visita em Madri se realizará em tour regular.

(de Março 28 a Outubro 24) (Exceto 18/Julho)
Datas de saída: Terças-feiras

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.130 $
Supl. quarto single 865 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 85 $
Supl. saídas Abril 4, 11, 18, 25 
(Pascoa, Congressos, Feira) 115 $

17
DIAS

Lisboa 3. Sevilha 2. Costa do Sol 2. Tânger 1.  
Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1. 
Madri 2. NOITES

Granada

Madri

Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres
Lisboa

Trujillo

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Porto 2. Coímbra 1. Lisboa 2. 
Madri 1. Vigo 1.NOITES

Incluindo
• Traslado: aeroporto/hotel em Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto e Lisboa. 
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 1 jantar. 
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

DESDE

1.165 $

1º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

3º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

4º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

5º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 

C-60622

para chegar até Cáceres. Tempo livre para  conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Madri. Chegada 
e hospedagem.

7º Dia (Sexta) MADRI-SALAMANCA-VIGO  
(630 kms)
Café da manhã. Saída a Salamanca, antiga e monu-
mental cidade universitária. Tempo livre para passear 
pelo centro histórico e conhecer sua célebre Praça 
Mayor de estilo barroco. Continuação a Vigo. Jantar 
e hospedagem. 

8º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-
gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
Porto. Chegada e fim dos serviços.

(de Março 25 a Outubro 14)
Datas de saída: Sábados

8
DIAS

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.165 $
Supl. quarto single 520 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 50 $

SalamancaPorto

Madri

Fátima

CáceresLisboa

Coimbra

Viana do 
Castelo

Braga

Vigo

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Porto Holiday Inn Porto Gaia P
Yotel Porto P

Coímbra Coimbra Affiliated by Meliá P

Lisboa Lutecia P

Madri Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Vigo Hesperia Vigo P

Hotéis previstos 
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Incluindo
• Traslado: aeroporto/hotel em Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Porto, Lisboa, Sevilha, 

Granada, Toledo e Madri.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• 3 almoços, 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

DESDE

1.850 $

1º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

3º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

4º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

5º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Estrema-
dura em direção a Cáceres, com tempo livre para 
cami nhar pelo centro antigo e seu bairro medieval, 
considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço 
livre. Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo 
a Sevilha. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
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da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço em 
restaurante. À noite - opcional - você pode assistir a 
um show de flamenco. Hospedagem

8º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza 
e continuação para a Costa del Sol. Jantar e hos-
pedagem. 

9º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 
Chegada e visita ao deslumbrante complexo monu-
mental da Alhambra os belos jardins do Generalife. 
Jantar e hospedagem. À noite, visita opcional às gru-
tas do Sacromonte com show de zambra flamenca.

10º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Seguiremos para Madri. Chegada 
e hospedagem.

11º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, tour 
panorâmico pela cidade com amplo percurso, 
pasando pelas avenidas, praças e edifícios mais 

 importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais.
12º Dia (Quarta) MADRI
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

(de Março 25 a Outubro 21)
Datas de saída: Sábados

12
DIAS

Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilha 2.  
Costa do Sol 1. Granada 1. Madri 2.NOITES

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.850 $
Supl. quarto single 760 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 70 $
Supl. Saídas Abril 1, 8, 15, 22 
(Pascoa, Congressos, Feira) 115 $

Porto

Madri

Fátima Cáceres

Lisboa

Coimbra

Granada
Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Porto Holiday Inn Porto Gaia P
Yotel Porto P

Coímbra Coimbra Affiliated by Meliá P

Lisboa Lutecia P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Los Angeles P

Madri Emperador P
Catalonia Gran Vía P

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Cidade Hotel Cat.
Porto Holiday Inn Porto Gaia/Yotel Porto P
Coímbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger/Hilton City Center P
Fez Les Merinides/Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden/ Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Angeles P
Madri Puerta Toledo T
 Praga P
Nota: Saida 21/Out, pernoite e feito no Hotel Sol Don Pablo 
(Torremolinos) 

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado aeroporto/hotel em Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto, Lisboa, Sevilha, 

Fez, Marrakech, Rabat, Granada, Toledo e Madri. 
• Café da manhã buffet.
• 5 almoços, 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxas municipais em Porto e Lisboa.

DESDE

2.520 $

1º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 
3º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem.
4º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
5º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
6º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua 
Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medie-
val, considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço 
livre. Continuação ate Sevilha. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de nave-
gar pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de 
uma bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; 
visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço em 
restaurante. À noite - opcional - você pode assistir a 
um show de flamenco. Hospedagem.
8º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e  hospedagem.
9º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em dire-
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ção a Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. 
Chegada e passeio panorâmico para conhecer os 
arredores de Tânger, Grutas de Hércules, Cabo 
Espartel. Jantar e hospedagem.
10º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-
MEKNÉS-FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em dire-
ção a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a 
principal rota Decumanus Máximos, que começa 
no portão de Tânger e termina no Arco do Triunfo 
de Caracalla. Continuação para Meknés, uma das 
cidades imperiais que se tornou a capital de Mar-
rocos. Visitaremos a medina, a praça El-Hedim e 
o portão Bab Al Mansour. À tarde chegada a Fez. 
Jantar e hospedagem.
11º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades imperiais, 
capital intelectual e religiosa de Marrocos. Passeio pano-
râmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen, 
medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior do Marro-
cos, Patrimônio da Humanidade, com 785 mesquitas, 
2.000 praças, ruas e vielas. De Bab Boujloud à praça 
Es-Seffarine faremos uma viagem através dos séculos. 
Conheceremos as diferentes construções, guildas e uma 
Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
12º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.
13º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cidades 
imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo 
da cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio 

Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela praça 
da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e 
património cultural da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus 
becos cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre 
as guildas de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
14º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital admi-
nistrativa do país e outra das cidades imperiais, 
residência oficial da família real. Visitaremos a Tour 
Hassan, uma mesquita inacabada com mais de 200 
colunas e o Mausoléu de Mohamed V, construído em 
memória do sultão que conquistou a independência 
do país. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
15º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER- 
COSTA DO SOL (Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque 
de volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa 
do Sol. Jantar e hospedagem.
16º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e os jardines de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
17º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. e saída para a Imperial cidade de Tole-
do, berço das civilizações. Almoço. Visita panorâmica 
do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga da cida-
de. Seguiremos para Madri. Chegada e hospedagem.

18º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
19º Dia (Quarta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. 
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfân-

dega com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.
- Durante a estadia em Madri, não há serviço de guia 

acompanhante. 
- A visita em Madri é feita em tour regular.

(de Março 25 a Outubro 21)
Datas de saída: Sábados

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.520 $
Supl. quarto single 905 $
Supl. Jul./Ago./Set./Out. 115 $
Supl. saídas  Abril 1, 8, 15, 22 
(Pascoa, Congressos, Feira) 115 $

Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.  Sevilha 2. 
Costa do Sol 2. Tânger 1. Fez 2. Marrakech 2. 
Rabat 1. Granada 1. Madri 2. NOITES

19
DIAS

Granada
Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres
Lisboa

Fátima

Madri
Porto

Coimbra

Fez

Tanger

Rabat
Casablanca

Marrakech

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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6 ....... C-6621 Sabor da Toscana Roma Florença .................... 69
7 ....... C-6721 H Sabor do Vêneto H Roma Veneza ....................... 70
8 ....... C-6861 Costa do Mediterrâneo Barcelona Roma ......................... 71
8 ....... C-6811 H Euro Passeio H Paris Madri ......................... 72
9 ....... C-6971 H Capitais Mediterrânicas H Madri Roma ......................... 73
10 ..... C-61011 Europa Tricolor Paris Barcelona .................. 74
11 ..... C-61171 Panorama Mediterrâneo Madri Veneza ....................... 75
11 ..... C-61121 Flashes da Europa Roma Paris ........................... 76
11 ..... C-61161 Do Mediterrâneo ao Adriático Barcelona Veneza ....................... 77
13 ..... C-61311 H Euro Estelar H Paris Roma ......................... 78
14 ..... C-61421 Europa Sonhada Roma Madri ......................... 79
14 ..... C-61422 Flashes da Europa com Istambul Roma Istambul..................... 80
14 ..... C-61461 H Sinfonia Europeia H Barcelona Paris ........................... 82
15 ..... C-61522 Flashes da Europa 

com Dubai e Abu Dhabi
Roma Dubai ......................... 84

16 ..... C-61621 H Euro Tour H Roma Barcelona .................. 86
6 a 16 C-61671 Rotativo Fantasia Madri Rotativo ..................... 88
17 ..... C-61770 H Fantasia na Europa H Madri Madri ......................... 90
17 ..... C-61761 H Gira Europeia H Barcelona Madri ......................... 92
17 ..... C-61711 H Carinho da Europa H Paris Paris ........................... 94
17 ..... C-61722 Flashes da Europa e Egito 

com cruzeiro pelo Nilo
Roma Cairo .......................... 96

18 ..... C-61810 H Tour da Europa H Barcelona Barcelona .................. 98
18 ..... C-61822 Flashes da Europa e Terra Santa Roma Tel Aviv ...................... 100
20 ..... C-62032 H Europa de Sonho H Lisboa Madri ......................... 102
22 ..... C-62272 Fantasia na Europa & O Cantábrico Madri Madri ......................... 104
23 ..... C-623702 Fantasia & Andaluzia Madri Madri ......................... 106

DIAS CIRCUITO COMEÇA TERMINA PÁGINA

17 dias para conhecer o ”Triângulo” europeu: MADRI/ROMA/PARIS. Para explorar 
e visitar as três principais capitais do velho continente. Em outras palavras, ter 
um primeiro contato e um  primeiro encontro com a cultura e as belas paisagens 
através das melhores rotas da Europa.
Uma relação qualidade/preço exclusiva e uma excelente série de circuitos de 
gama econômica. Junte-se a nós e deixe-se levar...
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SABOR DA TOSCANA

6
DIAS

Roma 3. Florença 1.
NOITES

De Roma a Florença

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

Papillo Hotel Roma P

Florença B & B Novoli T

Mirage P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma e Florença. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais.

DESDE

640 $

1º Dia (Segunda) BRASIL - ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino.  Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 

C-6621

a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) FLORENÇA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 740 $

Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 710 $

Em quarto duplo Outubro 30 a Março 18 640 $

Supl. quarto single 230 $

Supl. (1 jantar/almoço) em Florença 30 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Roma

Florença

INCLUI:  Audiência Papal

Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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SABOR DO VÊNETO

7
DIAS

Roma 3. Florença 1. Veneza 1.
NOITES

De Roma a Veneza

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

Papillo Hotel Roma P

Florença B & B Novoli T

Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Florença e 

Veneza. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais.

DESDE

780 $

1º Dia (Segunda) BRASIL - ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Hos-
pedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

C-6721

5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

7º Dia (Domingo) VENEZA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 890 $

Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 850 $

Em quarto duplo Outubro 30 a Março 18 780 $

Supl. quarto single 270 $

Supl. (2 jantares/almoços)
em Florença e Veneza 60 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Roma

Florença

Veneza

INCLUI:  Audiência Papal

GA

RANTIDAS

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Segundas-feiras
Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Escanea-me
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COSTA DO MEDITERRÂNEO

8
DIAS

Barcelona 2. Nice 1. Roma 3.
NOITES

De Barcelona a Roma

Incluindo
• Traslado: Chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita em Barcelona em ônibus com  

audio-guía. 
• Visita com guía local em Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, Nice e Roma.

DESDE

880 $

1º Dia (Sexta) BRASIL - BARCELONA 
Saida em vôo intercontinental com destino a Barce-
lona. Noite a bordo.

2º Dia (Sábado) BARCELONA 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona-El 
Prat. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Domingo) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de 
Barcelona em ônibus de dois andares com audioguia. 
Você vai poder intercalar entre as 3 rotas existentes, 
passando pela Plaça de Catalunya, MACBA, Paseo 
de Gracia, Sagrada Família, Vila de Gracia, Parque 
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estádio do Futbol Club 
Barcelona, etc. Restante do dia livre.

4º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE  
(665 kms)
Café da manhã. Saida para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

5º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

C-6861

6º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

7º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

8º Dia (Sexta) ROMA 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.010 $

Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 25 960 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 15 880 $

Supl. quarto single 360 $

Supl. (3 jantares/almoços) 
em Barcelona e Nice . 90 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Sup. Meia pensão  não inclui  jantar do 2º dia. 
Durante a celebração de Feiras e Congressos, a hospedagem 
poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 22 de acordo com nossa Programação 2024/25.

INCLUI:  Audiência Papal

RomaBarcelona

Nice 

GA

RANTIDAS

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sextas-feiras
Março 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Fira Congress P
Novotel Barcelona Sant Joan Despí P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Hotéis previstos 
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8
DIAS

Paris 3. Bordeaux 1. Madri 2.
NOITES

De Paris a Madri

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

DESDE

850 $

1º Dia (Domingo) BRASIL - PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino Paris. 
Noite a bordo.

2º Dia (Segunda) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer a visita opcio-
nal Paris Iluminada.

3º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para 
atividades pessoais. Pela manhã, recomenda-
mos uma excursão opcional visitando o bairro de 
Montmartre ou o Quartier Latin (bairro latino) e 
um cruzeiro no rio Sena, ou uma excursão opcio-
nal de dia inteiro à cidade de Bruges, na Bélgica, 
onde você irá desfrutar de um cruzeiro ao longo 
dos canais desta romântica cidade. Nas épocas 
de verão e inverno, substitui-se por uma visita à 
prefeitura medieval.

C-6811

5º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE  - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

6º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. Entran-
do pelo norte da Espanha, via San Sebastian e Burgos, 
chegaremos à capital da Espanha, Madri. Hospedagem. 

7º Dia (Sábado) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

8º Dia (Domingo) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade de 
prolongar a sua estadia na Espanha ou participar de 
um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 940 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 20 900 $

Em quarto duplo Outubro 29 a Março 17 850 $

Supl. quarto single 460 $

Supl. (1 jantar/almoço) em Bordeaux 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Madri

Paris

Bordeaux

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

Hotéis previstos 
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CAPITAIS MEDITERRÂNICAS

9
DIAS

Madri 2. Barcelona 1. Nice 1. 
Roma 3.NOITES

De Madri a Roma

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Madri e  Roma. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, Nice e Roma.

C-6971

monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

7º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

8º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

9º Dia (Sexta) ROMA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.020 $
Em quarto duplo Junho 29 a Agosto 24 970 $
Em quarto duplo Novembro 2 a Março 14 900 $
Supl. quarto single 410 $
Supl. (2 jantares/almoços) 
em Barcelona e Nice. 70 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras e Congressos a hospeda-
gem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 21 de acordo com nossa Programação 2024/25.

1º Dia (Quinta) BRASIL - MADRI
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo.

2º Dia (Sexta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

5º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE
(665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de  Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

6º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 

INCLUI:  Audiência Papal

RomaBarcelonaMadri

Nice 

Saídas 
garantidas

em 
Português

DESDE

900 $

Datas de saída: Quintas-feiras GA

RANTIDAS

Março 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22 29
Março 7 14 21 28

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Hotéis previstos 
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De Paris a Barcelona

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Paris e Madri. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Barcelona.

DESDE

970 $

1º Dia (Domingo) BRASIL - PARIS
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo.

2º Dia (Segunda) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Possibilidade de 
fazer a visita opcional a Paris Iluminada. 

3º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para 
atividades pessoais. Pela manhã, recomenda-
mos uma excursão opcional visitando o bairro de 
Montmartre ou o Quartier Latin (bairro latino) e 
um cruzeiro no rio Sena, ou uma excursão opcio-
nal de dia inteiro à cidade de Bruges, na Bélgica, 
onde você irá desfrutar de um cruzeiro ao longo 
dos canais desta romântica cidade. Nas épocas 
de verão e inverno, substitui-se por uma visita à 
prefeitura medieval.

5º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

C-61011

6º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

7º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

8º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

9º Dia (Segunda) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais.

10º Dia (Terça) BARCELONA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.180 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 20 1.130 $

Em quarto duplo Outubro 29 a Março 17 970 $

Supl. quarto single 570 $

Supl. meia pensão, exceto Paris e Madri 
(3 jantares/almoços) 100 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, 
a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux 
e Barcelona.
Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2024/25.

10
DIAS

Paris 3. Bordeaux 1. Madri 2. 
Barcelona 2.NOITES

Madri

Paris

Bordeaux

Barcelona

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P
Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P

Novotel BCN Sant Joan Despí P
Hesperia Sant Just P
Fira Congress P

Hotéis previstos 
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Madri 2. Barcelona 1. Nice 1.  
Roma 3. Florença 1. Veneza 1.NOITES

De Madri a Veneza

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Roma, Florença  

e Veneza. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, Nice e Itália.  

DESDE

1.170 $

1º Dia (Quinta) BRASIL - MADRI
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo.

2º Dia (Sexta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e reto do dia livre.

3º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

5º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de  Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

6º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

7º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 

C-61171

faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

8º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para 
atividades pessoais para o qual recomendamos 
uma excursão opcional a Nápoles, com peque-
no circuito panorâmico; a Capri, ilha mítica que 
cativou os imperadores romanos por suas bele-
zas naturais, e a Pompéia, antiga cidade romana 
sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio no ano 
79, onde você vai conhecer as melhores ruínas 
arqueológicas.

9º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

10º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar 
em direção à Piazza San Marco, onde terá iní-
cio nossa visita panorâmica a pé nesta cidade 
singular construída sobre 118 ilhas repletas de 
pontes e canais românticos. Você vai admirar a 
magnífica fachada da Basílica de São Marcos, seu 
Campanário, o Palácio Ducal, a famosa Ponte dos 
Suspiros... Tempo livre. Possibilidade de fazer 
um passeio opcional de gôndola ao longo dos 
canais e uma navegação exclusiva pela Laguna 
de Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Domingo) VENEZA 
Café da manhã.  Fim dos serviços. 

11
DIAS

Roma

Florença

Veneza

BarcelonaMadri

Nice 

INCLUI:  Audiência Papal

Preços por pessoa USD Madri - Veneza
11 dias

Madri - Roma
9 dias

Em quarto duplo 1.320 $ 1.020 $
Em quarto duplo Junho 29 a Agosto 24 1.260 $ 970 $
Em quarto duplo Outubro 26 a Março 14 1.170 $ 900 $
Supl. quarto single 490 $ 410 $
Supl. meia pensão 120 $ (1) 70 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
(1) Exceto Madri e Roma (4 jantares/almoços). (2) Exceto Madri e Roma (2 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras e Congressos, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 21 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Quintas-feiras GA

RANTIDAS
Março 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22 29
Março 7 14 21 28

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Hotéis previstos 
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De Roma a Paris

DESDE

1.300 $

1º Dia (Segunda) BRASIL – ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino.  Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados

4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

C-61121

6º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

7º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira com 
a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medieval 
localizada às margens do Lago dos Quatro Cantões, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais 
antigas da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, você 
pode fazer uma excursão à região alpina de Klewe-
nalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no teleférico 
aéreo mais longo da Suíça Central, que o levará 
ao coração dos Alpes. Continuação para Zurique, 
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

8º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada.

9º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

10º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 

de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

11º Dia (Quinta) PARIS 
Café da manhã. Fim dos serviços.

11
DIAS

Roma 3. Florença 1. Veneza 1. 
Zúrich 1. Paris 3.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Florença, 

Veneza e Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália e Paris.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.470 $

Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 1.400 $

Em quarto duplo Outubro 30 a Março 11 1.300 $

Supl. quarto single 570 $

Supl. meia pensão, exceto  
Roma e Paris (3 jantares/almoços) 110 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Hotéis previstos 
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DO MEDITERRÂNEO AO ADRIÁTICO

Barcelona 2. Nice  1. 
Roma 3. Florença 1. 
Veneza 2.NOITES

De Barcelona a Veneza

DESDE

1.080 $

1º Dia (Sexta) BRASIL - BARCELONA 
Saida em vôo intercontinental com destino a Barce-
lona. Noite a bordo.
2º Dia (Sábado) BARCELONA 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona-El 
Prat. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.
3º Dia (Domingo) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de 
Barcelona em ônibus de dois andares com audioguia. 
Você vai poder intercalar entre as 3 rotas existentes, 
passando pela Plaça de Catalunya, MACBA, Paseo 
de Gracia, Sagrada Família, Vila de Gracia, Parque 
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estádio do Futbol Club 
Barcelona, etc. Restante do dia livre.
4º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms)
Café da manhã. Saida para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.
5º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 
6º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã, 
possibilidade de fazer uma visita No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

C-61161

7º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

8º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

9º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) VENEZA 
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 

11º Dia (Segunda) VENEZA 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

11
DIAS

INCLUI:  Audiência Papal

Incluindo
• Traslado: Chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita em Barcelona em ônibus com audio-

guía. 
• Visita com guía local em Roma, Florença e 

Veneza,
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, Nice e Italia.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.240 $

Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 1.180 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 15 1.080 $

Supl. quarto single 440 $

Supl. meia pensão, exceto Roma 
(5 jantares/almoços) 150 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Sup. Meia pensão não inclui jantar do 2º dia.
Durante a celebração de Feiras e Congressos, a hospedagem 
poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 22 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Roma

Florença

Veneza

Barcelona

Nice 

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Fira Congress P
Novotel Barcelona Sant Joan Despí P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Hotéis previstos 
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DESDE

1.420 $

1º Dia (Domingo) BRASIL - PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo.
2º Dia (Segunda) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Possibilidade de 
fazer a visita opcional Paris Iluminada.
3º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.
4º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.
5º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.
6º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 
7º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 

C-61311

visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 
8º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.
9º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE  
(665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.
10º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 
11º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 

com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.
12º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 

imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.
13º Dia (Sexta) ROMA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

13
DIAS

Paris 3. Bordeaux 1. Madri 2. 
Barcelona 1. Nice 1. Roma 3.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Nice 

BarcelonaMadri

Bordeaux

Paris

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris. 
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Paris, Madri e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Barcelona e Roma.

Preços por pessoa USD Paris - Roma
13 dias

Paris - Barcelona
9 dias

Paris - Madri
8 dias

Em quarto duplo 1.600 $ 1.070 $ 940 $
Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 20 1.520 $ 1.020 $ 900 $
Em quarto duplo Outubro 29 a Março 10 1.420 $ 980 $ 850 $
Supl. quarto single 710 $ 510 $ 460 $
Supl. meia pensão 100 $ (1) 70 $ (2) 40 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%
(1)  Exceto Paris, Madri e Roma (3 jantares/almoços). (2) Exceto Paris e Madri (2 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris e Madri (1 jantar/almoço).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux, 
e Barcelona. Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Saídas 
garantidas

em 
Português

GA

RANTIDASDatas de saída: Domingos
Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Hotéis previstos 
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Roma 3. Florença 1. Veneza 1. 
Zurique 1. Paris 3. Bordeaux 1. 
Madri 2.NOITES

De Roma a Madri

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Florença, 

Veneza, Paris e Madri. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália e França.

DESDE

1.530 $

1º Dia (Segunda) BRASIL - ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.
2º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino.  Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre.
3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.
4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.
5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 
6º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA 
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 

C-61421

10º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.
11º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

12º Dia (Sexta) BORDEAUX – MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. Entran-
do pelo norte da Espanha, via San Sebastian e Burgos, 
chegaremos à capital da Espanha, Madri. Hospedagem. 

13º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 
14º Dia (Domingo) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.740 $
Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 1.660 $
Em quarto duplo Outubro 30 a Março 11 1.530 $
Supl. quarto single 740 $
Supl. meia pensão, exceto 
Roma, Paris e Madri (4 jantares/almoços) 150 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

14
DIAS

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Zurique

Veneza

Madri

Bordeaux

Paris

Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.
7º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira com 
a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medieval 
localizada às margens do Lago dos Quatro Cantões, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais 
antigas da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, você 
pode fazer uma excursão à região alpina de Klewe-
nalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no teleférico 
aéreo mais longo da Suíça Central, que o levará 
ao coração dos Alpes. Continuação para Zurique, 
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.
8º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
léia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa e desfrutar de um evocativo 
cruzeiro ao longo do rio Sena.
9º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

Hotéis previstos 
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FLASHES DA EUROPA COM ISTAMBUL
De Roma a Istambul

DESDE

1.720 $

1º Dia (Segunda) BRASIL - ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça) ROMA  
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Hos-
pedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São 
Pedro - com nossas reservas exclusivas você vai 
ganhar tempo ao evitar as longas filas para entrar. 
À tarde, você pode fazer uma visita opcional para 
conhecer a Roma barroca, com suas famosas fon-
tes, praças e palácios papais, a partir dos quais os 
Estados Pontifícios eram governados.

4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

C-61422

5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA  
(275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA 
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

7º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira com 
a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medieval 
localizada às margens do Lago dos Quatro Cantões, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais 
antigas da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, você 
pode fazer uma excursão à região alpina de Klewe-

nalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no teleférico 
aéreo mais longo da Suíça Central, que o levará 
ao coração dos Alpes. Continuação para Zurique, 
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

8º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-

14
DIAS

Roma 3. Florença 1. Veneza 1. 
Zurique 1. Paris 3. Istambul 3.NOITES

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

Istambul

INCLUI:  Audiência Papal

Escanea-me
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leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada.

9º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

10º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

11º Dia (Quinta) PARIS - ISTAMBUL (avião)
Café da manhã. Saída para o aeroporto para embar-
car no avião com destino a Istambul (vôo não esta 
incluído) Chegada ao novo aeroporto de Istambul 
(IST). Traslado al hotel. Hospedagem.

12º Dia (Sexta) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição. Possibilidade de uma excursão opcional 
com almoço, para admirar a bela vista do Chifre 
de Ouro, visitar a Catedral de São Jorge, a Mes-
quita Süleymaniye (Solimão, o Magnífico), o Bazar 
das Especiarias e embarcar para fazer a travessia 

do Estreito de Bósforo e contemplar as belas vilas, 
palácios e fortalezas otomanas. 

13º Dia (Sábado) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre a sua dispo-
sição. Possibilidade de uma excursão opcional com 
almoço para visitar o imponente Palacio Topkapi, 
residência dos sultões e principal centro adminis-
trativo do Império Otomano, Hagia Sophia com sua 
majestosa arquitetura bizantina e uma mistura de 
elementos religiosos cristãos e islâmicos, o Hipo-
dromo Romano, o centro da vida social em Cons-
tantinopla durante milhares de anos, a Mesquita 
Azul com seus mais de 20.000 azulejos artesanais 
trazidos de Iznik, e Grande Bazar, um dos maiores e 
mais antigos mercados cobertos do mundo e onde 
a pechincha é tradição.

14º Dia (Domingo) ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao novo aeroporto inter-
nacional Istambul (IST). Fim dos serviços.

Nota:
- A ordem de funcionamento das visitas e excursões 

opcionais em Istambul pode ser alterada sem aviso 
prévio.

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Incluindo
• Traslado: Chegada/Roma. Saída/Paris,  

chegada/saída aeroporto internacional 
Istambul (IST).

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Florência, 

Veneza,  Paris e Istambul
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, Paris. 

• Passagem aérea Paris-Istambul
Não inclui

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 1.890 $

Em quarto duplo Outubro a Março 1.720 $

Supl. quarto single 950 $
Supl. meia pensão, exceto Roma, Paris e 
Istambul (3 jantares/almoços) 110 $

Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
 Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Istambul Crowne Plaza Harbiye P
 Holiday Inn Sislí Istanbul P
 Richmond Istanbul P

Hotéis previstos 
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SINFONIA EUROPEIA
De Barcelona a Paris

DESDE

1.610 $

1º Dia (Sexta) BRASIL - BARCELONA 
Saida em vôo intercontinental com destino a Barce-
lona. Noite a bordo.

2º Dia (Sábado) BARCELONA 
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona-El 
Prat. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Domingo) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de 
Barcelona em ônibus de dois andares com audioguia. 
Você vai poder intercalar entre as 3 rotas existentes, 
passando pela Plaça de Catalunya, MACBA, Paseo 
de Gracia, Sagrada Família, Vila de Gracia, Parque 
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estádio do Futbol Club 
Barcelona, etc. Restante do dia livre.

4º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE  
(665 kms)
Café da manhã. Saida para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

5º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 

C-61461

Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

6º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

7º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 

a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

8º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 

14
DIAS

Barcelona 2. Nice 1. Roma 3. 
Florença 1. Veneza 1. Zurique 1. 
Paris 3.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

Barcelona

Nice 

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

9º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira 
com a Suíça e chegar a Lucerna, cidade medieval 
situada às margens do Lago dos 4 Cantões, famosa 
por sua bela ponte de madeira, uma das mais anti-
gas da Europa. Tempo livre. Você pode fazer uma 
excursão opcional para a região alpina Klewenalp-
-Stockhütte (1.593 m), subindo no maior teleférico 
aéreo na Suíça Central, que nos levará ao coração 
dos Alpes. Continuação para Zurique, importante 
centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

11º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa. 

12º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visi-

ta panorâmica na Cidade Luz para admirar seus 
monumentos mais importantes, como a Place de 
la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, 
a Île de la Cité com a imponente Catedral de Notre 
Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o 
túmulo de Napoleão, com breve parada no cam-
po de Marte para fotografar a Torre Eiffel. Para o 
período da tarde recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, decla-
rado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À 
noite, como opcional, você pode assistir a um dos 
famosos shows, Paris Latin ou Lido.

13º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para 
atividades pessoais. Pela manhã, recomenda-
mos uma excursão opcional visitando o bairro de 
Montmartre ou o Quartier Latin (bairro latino) e 
um cruzeiro no rio Sena, ou uma excursão opcio-
nal de dia inteiro à cidade de Bruges, na Bélgica, 
onde você irá desfrutar de um cruzeiro ao longo 
dos canais desta romântica cidade. Nas épocas 
de verão e inverno, substitui-se por uma visita à 
prefeitura medieval.

14º Dia (Quinta) PARIS 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

Incluindo
• Traslado: Chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita em Barcelona em ônibus com audio-

guía. 
• Visita com guía local em Roma, Florença, 

Veneza e Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, França e 

Italia.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.840 $
Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 1.750 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 8 1.610 $
Supl. quarto single 740 $
Supl. meia pensão, exceto Roma e Paris 
(5 jantares/almoços) 200 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Sup. Meia pensão não inclui jantar do 2º día.  
Durante a celebrada de Feiras e Congresos, a hospedagem 
poderá ser feíta em ciudades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 15 de acordo com nossa Programação 2024/25.

GA

RANTIDASDatas de saída: Sextas-feiras
Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Fira Congress P
Novotel Barcelona Sant Joan Despí P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Hotéis previstos 
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2.100 $

1º Dia (Segunda) BRASIL - ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Hos-
pedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

C-61522

6º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

7º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira com 
a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medieval 
localizada às margens do Lago dos Quatro Cantões, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais 
antigas da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, você 
pode fazer uma excursão à região alpina de Klewe-
nalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no teleférico 
aéreo mais longo da Suíça Central, que o levará 
ao coração dos Alpes. Continuação para Zurique, 
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

8º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-

dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa.

9º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 

você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

10º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

11º Dia (Quinta) PARIS - DUBAI (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de 
avião para Dubai. (vôo não esta incluído).

15
DIAS

Roma 3. Florença 1. 
Veneza 1. Zurique 1.  
Paris 3. Dubai 4.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Dubai

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

FLASHES DA EUROPA  
COM DUBAI E ABU DHABI
De Roma a Dubai

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.

12º Dia (Sexta) DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, saída do hotel 
por volta das 15-15h30 para fazer a excursão de Land 
Cruisers, uma emocionante viagem nas fantásticas 
dunas do deserto dos Emirados. Você pode fazer 
fotos únicas do pôr do sol da Arábia e, depois que ele 
desaparecer detrás das dunas douradas, seguiremos 
para o nosso acampamento localizado também em 
pleno deserto. O cheiro delicioso dos espetos de 
cordeiro grelhado, as fogueiras, o aroma dos tradi-
cionais cachimbos de água e os sons relaxantes da 
música árabe farão com que você desfrute de uma 
autêntica e inesquecível noite beduína. Depois de 
recuperar as forças após o suntuoso jantar, uma 
dançarina fará uma demonstração da antiga arte 
da dança do ventre. Você também pode praticar 
Sandboard, dar um passeio de camelo e fazer tatua-
gens de henna, está tudo incluído, além de água, 
refrigerantes, chá e café. Retorno ao hotel por volta 
das 21h30. Hospedagem.

13º Dia (Sábado) DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área 
de Deira, onde você vai visitar o Museu de Dubai. 
Passaremos pelo mercado de especiarias e pelo 
mercado do ouro, cruzando o canal a bordo de uma 
famosa “Abra”, embarcação típica dos primeiros pes-
cadores dos Emirados. Seguiremos para o bairro de 
Jumeirah, onde encontraremos as típicas mansões 
dos Emirados. Faremos uma pausa para tirar fotos 
da Mesquita de Jumeirah e do Burj Al Arab, o único 
hotel 7 estrelas do mundo. Passaremos pela avenida 
principal, a Sheikh Zayed Road, onde veremos o Burj 
Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Tarde livre. Às 
19h30 saída para desfrutar de um jantar requintado 
(buffet internacional) a bordo de um tradicional Dhow, 
navegando por duas horas no canal, apreciando as 
maravilhosas vistas. Retorno ao hotel. Hospedagem.

14º Dia (Domingo) DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Passaremos 
pelo porto de Jebel Ali, o maior porto artificial do 
mundo, rumo à capital dos EAU. Você vai poder 
admirar a Mesquita do Sheikh Zayed, a terceira maior 
do mundo, e também seu túmulo. Seguiremos para 
a ponte Al Maqta passando por uma das partes mais 
ricas de Abu Dhabi, a área ministerial. Chegada a 
Corniche Road, que é comparada a Manhattan em 
virtude de seu skyline. Almoço buffet internacional 
em restaurante de hotel 5*. Pausa para fotos no hotel 
Emirates Palace. Continuamos para a área de Al 
Bateen, onde se encontram os palácios da família 
Real. Parada no Heritage Village, uma reconstrução 
de uma vila oásis tradicional que oferece uma visão 
interessante do passado do Emirado. Os aspec-
tos tradicionais do estilo de vida no deserto, que 
incluem uma fogueira com cafeteiras, uma tenda feita 
de pelos de cabra e um sistema de irrigação falaj, 
são exibidos de forma atraente no museu aberto. 
Finalmente, ao retornar a Dubai, passaremos pelo 
parque da Ferrari (entrada não inclusa) para tirar 
fotos ou fazer compras (20 minutos). Chegada a 
Dubai. Hospedagem.

15º Dia (Segunda) DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas Emirados Árabes:
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo e as 

vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa obri-

gatória (Turismo Dirham) a ser pago pelo passageiro 
diretamente no hotel. (Dependendo da categoria do 
hotel, a taxa varia entre 5 a US $ 6 por quarto, por noite).

- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por favor, 
consulte ao fazer a reserva. 

- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, 
consulte ao fazer a reserva.

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslado: Chegada/Roma, saída/Paris,  

chegada/saída Dubai. 
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito. (até Paris)
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Florença, Veneza  

e  Paris.
• Café da manhã buffet.
• Tour de meio dia em Dubai. 
• Safári no deserto com traslados e jantar. 
• Jantar no cruzeiro Dhow com traslados. 
• Tour de dia completo em Abu Dhabi com 

almoço
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália e Paris. 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 2.100 $
Suplemento quarto single 880 $
Suplemento meia pensão, exceto Roma, Paris e Dubai (3 jantares/almoços) 110 $

Suplementos em Dubai
Saídas de 18/Setembro/2023 a 18/Março/2024
Em quarto duplo 100 $
Suplemento habitación single 45 $

Eventos: Outubro 2, Janeiro 22, Fevereiro 12
Em quarto duplo 235 $
Suplemento quarto single 235 $

Suplemento saída Dezembro 18, 25 (fim de ano em Dubai) 435 $

Nota: As datas de eventos em Dubai estão sujeitas a alterações, por favor, consulte ao fazer a reserva. 
Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

• Passagem aérea Paris - Dubai

Não inclui

Março 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Dubai Hilton Garden Inn Jaddaf P
Mena Plaza Al Barsha P
Carlton Al Barsha P

Hotéis previstos 
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De Roma a Barcelona

DESDE

1.710 $

1º Dia (Segunda) BRASIL - ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Hos-
pedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 

C-61621

vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Veneza. 
Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em direção 
à Piazza San Marco, onde terá início nossa visita pano-
râmica a pé nesta cidade singular construída sobre 
118 ilhas repletas de pontes e canais românticos. Você 
vai admirar a magnífica fachada da Basílica de São 
Marcos, seu Campanário, o Palácio Ducal, a famosa 
Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Possibilidade de 
fazer um passeio opcional de gôndola ao longo dos 
canais e uma navegação exclusiva pela Laguna de 
Veneza. Hospedagem.

7º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira 
com a Suíça e chegar a Lucerna, cidade medieval 
situada às margens do Lago dos 4 Cantões, famosa 
por sua bela ponte de madeira, uma das mais anti-
gas da Europa. Tempo livre. Você pode fazer uma 
excursão opcional para a região alpina Klewenalp-
-Stockhütte (1.593 m), subindo no maior teleférico 
aéreo na Suíça Central, que nos levará ao coração 
dos Alpes. Continuação para Zurique, importante 
centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

8º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa. 

9º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 

16
DIAS

Roma 3. Florença 1. Veneza 1. 
Zurique 1.  Paris 3. Bordeaux 1. 
Madri 2. Barcelona 2.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Bordeaux

Paris

BarcelonaMadri

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

10º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

11º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

12º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 

Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

13º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

14º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

15º Dia (Segunda) BARCELONA 
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 

16º Dia (Terça) BARCELONA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.930 $
Em quarto duplo Junho 26 a Agosto 14 1.840 $
Em quarto duplo Outubro 30 a Março 11 1.710 $
Supl. quarto single 840 $
Supl. meia pensão, exceto Roma, Paris e Madri (6 jantares/almoços) 200 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Nota: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux e 
Barcelona. 
Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Florença, 

Veneza, Paris e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Italia, França e Barcelona. 

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T

Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P

Novotel Zurich Airport Messe P

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Novotel BCN Sant Joan Despí P
Hesperia Sant Just P
Fira Congress P

Hotéis previstos 
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excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

8º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

9º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 

direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira 
com a Suíça e chegar a Lucerna, cidade medieval 
situada às margens do Lago dos 4 Cantões, famosa 
por sua bela ponte de madeira, uma das mais anti-
gas da Europa. Tempo livre. Você pode fazer uma 
excursão opcional para a região alpina Klewenalp-
-Stockhütte (1.593 m), subindo no maior teleférico 
aéreo na Suíça Central, que nos levará ao coração 
dos Alpes. Continuação para Zurique, importante 
centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

ROTATIVO FANTASIA

DESDE

660 $

C-61671

dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

6º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São 
Pedro - com nossas reservas exclusivas você vai 
ganhar tempo ao evitar as longas filas para entrar. 
À tarde, você pode fazer uma visita opcional para 
conhecer a Roma barroca, com suas famosas fon-
tes, praças e palácios papais, a partir dos quais os 
Estados Pontifícios eram governados.

7º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 

6
DIAS

16
DIAS

Rotativo de a Estadia mínima 5 noites
NOITES

A maneira mais fácil de ver Europa utilizando  
qualquer tramo que deseje, ou todo o itinerario

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Bordeaux

Paris

BarcelonaMadri

Nice 

1º Dia (Sexta) MADRI 
Chegada a Madrid. Hospedagem em ou hotel pre-
visto. Resto do dia livre.

2º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

3º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

4º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

5º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 

INCLUI:  Audiência Papal

Escanea-me
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11º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa. 

12º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

13º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-

dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

14º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

15º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

16º Dia (Sábado) MADRI 
Café da manhã. Enlace com e dia segundo de iti-
nerário. 

24/Março/2023 a 23/Fevereiro/2024
Dia 1º em Madri (Sextas-feiras)

Madri Todas as Sextas-feiras

Barcelona Todos os Domingos

Roma Todas as Terças-feiras

Veneza Todos os Sábados

Paris Todas as Segundas-feiras

Datas de saída: GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Trecho mínimo de 
utilização iniciando na 
cidade de sua escolha 

6 dias (5 noites)

Dia adicional
(preço por noite)

ITINERÁRIO 
COMPLETO 

16 dias
(15 noites)

Em quarto duplo 660 $ 135 $ 1.940 $

Supl. quarto single 320 $ 65 $ 900 $

Supl. meia pensão*  
preço por jantar/almoço 55 $ 55 $ 55 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%

(*) Exceto Madri, Roma e Paris.  
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e Bordeaux. 
Obrigatório o pernoite completo nas capitais conforme o itinerario.

Incluindo
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Roma, Florença, 

Veneza e Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, França e Itália.  

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russot (Mestre) P

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P

Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T

B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Hotéis previstos 
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FANTASIA NA EUROPA

DESDE

1.750 $

1º Dia (Quinta) BRASIL - MADRI
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo.

2º Dia (Sexta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

5º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE  
(665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

C-61770

6º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

7º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

8º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 

excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

9º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

10º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 

românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira com 
a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medieval 
localizada às margens do Lago dos Quatro Cantões, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais 
antigas da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, você 
pode fazer uma excursão à região alpina de Klewe-
nalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no teleférico 
aéreo mais longo da Suíça Central, que o levará 
ao coração dos Alpes. Continuação para Zurique, 
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

12º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 

17
DIAS

Madri 3. Barcelona 1. Nice 1. 
Roma 3. Florença 1. Veneza 1. 
Zurique 1. Paris 3. Bordeaux 1.NOITES

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Bordeaux

Paris

BarcelonaMadri

Nice 

INCLUI:  Audiência Papal

Saídas 
garantidas

em 
Português
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continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa.

13º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

14º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 

ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

15º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

16º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

17º Dia (Sábado) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD Madri - 
Madri

17 dias

Madri - 
Paris

15 dias

Barcelona - 
Madri

14 dias

Roma - 
Madri

12 dias

Madri - 
Roma
9 dias

Em quarto duplo 1.940 $ 1.850 $ 1.780 $ 1.630 $ 1.020 $
Em quarto duplo Junho 22 a Agosto 17 1.850 $ 1.760 $ 1.700 $ 1.550 $ 970 $
Em quarto duplo Outubro 26 a Março 7 1.750 $ 1.630 $ 1.570 $ 1.430 $ 900 $
Supl. quarto single 900 $ 790 $ 750 $ 630 $ 410 $
Supl. meia pensão 210 $ (1) 170 $ (2) 210 $ (3) 150 $ (4) 70 $ (5)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Roma e Paris (6 jantares/almoços) (2) Exceto Madri, Roma e Paris (5 jantares/almoços)  
(3) Exceto Roma, Paris e Madri (6 jantares/almoços) (4) Exceto Roma, Paris e Madri (4 jantares/almoços) 
(5) Exceto Madri e Roma (2 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e  Bordeaux. 
Preços a partir de Março 14 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Roma, Florençia, 

Veneza e Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, França e Itália.

Datas de saída: Quintas-feiras GA

RANTIDAS

Março 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22 29
Março 7 14 21 28

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice Ibis Nice Promenade des Anglais T
B&B Nice Aeroport T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Novotel Zurich Airport Messe P
Intercity Zurich Airport P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga P

Hotéis previstos 
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DESDE

1.820 $

1º Dia (Sexta) BRASIL - BARCELONA 
Saida em vôo intercontinental com destino a Barce-
lona. Noite a bordo.

2º Dia (Sábado) BARCELONA  
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona-El 
Prat.  Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Domingo) BARCELONA  
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de 
Barcelona em ônibus de dois andares com audioguia. 
Você vai poder intercalar entre as 3 rotas existentes, 
passando pela Plaça de Catalunya, MACBA, Paseo 
de Gracia, Sagrada Família, Vila de Gracia, Parque 
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estádio do Futbol Club 
Barcelona, etc. Restante do dia livre.

4º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms)
Café da manhã. Saida para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

5º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

6º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 

C-61761

Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

7º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

8º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

9º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 

direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã.  Saída para  atravessar a fronteira 

com a Suíça e chegar a Lucerna, cidade medieval 
situada às  margens do Lago dos 4 Cantões,  famosa 
por  sua bela ponte de madeira, uma das mais anti-
gas da Europa. Tempo livre. Você pode fazer uma 
excursão opcional para a região alpina Klewenalp-
-Stockhütte (1.593 m), subindo no maior teleférico 
aéreo na Suíça Central, que nos levará ao coração 
dos Alpes. Continuação para Zurique, importante 
centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

11º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-

17
DIAS

Barcelona 2. Nice 1. Roma 3. 
Florença 1. Veneza 1. Zurique 1. 
Paris 3. Bordeaux 1. Madri 2.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

Barcelona

Nice 

Bordeaux

Madri
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leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa. 

12º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

13º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para 
atividades pessoais. Pela manhã, recomenda-
mos uma excursão opcional visitando o bairro de 
Montmartre ou o Quartier Latin (bairro latino) e 
um cruzeiro no rio Sena, ou uma excursão opcio-
nal de dia inteiro à cidade de Bruges, na Bélgica, 

onde você irá desfrutar de um cruzeiro ao longo 
dos canais desta romântica cidade. Nas épocas 
de verão e inverno, substitui-se por uma visita à 
prefeitura medieval.

14º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

15º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

16º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

17º Dia (Domingo) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços.  

Preços por pessoa USD Barcelona- 
Madri

17 dias

Barcelona- 
Paris

14 dias

Barcelona- 
Veneza
10 dias

Barcelona- 
Roma
8 dias

Em quarto duplo 2.090 $ 1.840 $ 1.240 $ 1.010 $
Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 1.990 $ 1.750 $ 1.180 $ 960 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 8 1.820 $ 1.610 $ 1.080 $ 880 $
Supl. quarto single 910 $ 740 $ 440 $ 360 $
Supl. meia pensão 240 $ (1) 200 $ (2) 150 $ (3) 90 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Roma, Paris e Madri (6 jantares/almoços) (2) Exceto Roma e Paris (5 jantares/almoços)  
(3) Exceto Roma (4 jantares/almoços) (4) Exceto Roma (2 jantares/almoços) 
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e  Bordeaux. 
Supl. Meia Pensão não inclui jantar do 2º dia. 
Preços a partir de Março 15 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita em Barcelona em ônibus com audio-guía. 
• Visita com guía local em Roma, Florença, 

Veneza, Paris e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, França e Italia.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Fira Congress P

Novotel Barcelona Sant Joan Despí P

Nice B&B Nice Aeroport T

Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P

Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T

Mirage P

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

Hotéis previstos 
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Paris - Paris

DESDE

1.800 $

1º Dia (Domingo) BRASIL - PARIS
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo.

2º Dia (Segunda) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Nesta primeira 
noite você pode fazer a visita opcional Paris Ilumi-
nada para se familiarizar com a bela capital francesa.

3º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

5º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 

C-61711

com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

6º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

7º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

8º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 

Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

9º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE  
(665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

10º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

11º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 

faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Ponti-
fícios eram governados.

12º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para 
atividades pessoais para o qual recomendamos 
uma excursão opcional a Nápoles, com peque-
no circuito panorâmico; a Capri, ilha mítica que 
cativou os imperadores romanos por suas bele-
zas naturais, e a Pompéia, antiga cidade romana 
sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio no ano 
79, onde você vai conhecer as melhores ruínas 
arqueológicas.

17
DIAS

Paris 4. Bordeaux 1. Madri 2. 
Barcelona 1. Nice 1. Roma 3. 
Florença 1. Veneza 1.  
Zurique 1.

NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

Barcelona

Nice 

Bordeaux

Madri

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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13º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

14º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

15º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira 
com a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medie-
val localizada às margens do Lago dos Quatro Can-
tões, famosa por sua bela ponte de madeira, uma 
das mais antigas da Europa. Tempo livre. Opcional-
mente, você pode fazer uma excursão à região alpina 
de Klewenalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no 
teleférico aéreo mais longo da Suíça Central, que 
o levará ao coração dos Alpes. Continuação para 
Zurique, importante centro financeiro da Suíça. 
Hospedagem.

16º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de 
Basileia, situada às margens do rio Reno. Breve 
tempo livre. Depois de cruzar a fronteira com a 
França, continuaremos nossa viagem rumo a Paris. 
Hospedagem. 

17º Dia (Terça) PARIS 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Paris - 
Paris

17 dias

Paris - 
Veneza
15 dias

Paris - 
Roma

13 dias

Paris - 
Barcelona

9 dias

Paris - 
Madri
8 dias

Em quarto duplo 2.050 $ 1.850 $ 1.600 $ 1.070 $ 940 $
Em quarto duplo Junho 25 a Agosto 13 1.950 $ 1.760 $ 1.520 $ 1.020 $ 900 $
Em quarto duplo Outubro 29 a Março 10 1.800 $ 1.640 $ 1.420 $ 980 $ 850 $
Supl. quarto single 940 $ 790 $ 710 $ 510 $ 460 $
Supl. meia pensão 210 $ (1) 150 $ (2) 100 $ (3) 70 $ (4) 40 $ (5)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Paris, Madri e Roma (6 jantares/almoços). (2) Exceto Paris, Madri e Roma (5 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Madri e Roma (3 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Madri (2 jantares/almoços). 
(5) Exceto Paris e Madri (1 jantar/almoço). 
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e Bordeaux.
Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Paris, Madri, Roma, 

Florença e Veneza.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Barcelona e Itália.

Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Hotéis previstos 
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localizada às margens do Lago dos Quatro Cantões, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais 
antigas da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, você 
pode fazer uma excursão à região alpina de Klewe-
nalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no teleférico 
aéreo mais longo da Suíça Central, que o levará 
ao coração dos Alpes. Continuação para Zurique, 
importante centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

8º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
léia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada.

9º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-

corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

10º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

DESDE

2.050 $

1º Dia (Segunda) BRASIL - ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Hos-
pedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 

C-61722

sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

7º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira com 
a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medieval 

17
DIAS

Roma 3. Florença 1. 
Veneza 1. Zurique 1.  
Paris 3. Cairo 3. 
Cruzeiro 3.

NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

FLASHES DA EUROPA E EGITO  
COM CRUZEIRO PELO NILO
De Roma ao Cairo

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

Cairo

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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11º Dia (Quinta) PARIS - CAIRO (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar 
a Cairo (vôo não este incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem. 

12º Dia (Sexta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino a Assuã. (vôo não este incluí-
do). Chegada e traslado ao barco. Almoço. Visita 
ao Templo de Philae, a ilha do amor e passeio de 
faluca ao longo do rio Nilo. Jantar e noite a bordo.

13º Dia (Sábado) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU
Pensão completa a bordo. Manhã livre, possibilidade 
de realizar a excursão opcional a Abu Simbel. Nave-
gação para Kom Ombo. Visita ao Templo de Sobek, 
o deus com cabeça de crocodilo que simboliza a 
fertilidade do Nilo, e Haroëris, o deus com cabeça 
de falcão. Navegação para Edfu.

14º Dia (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensão completa a bordo. Visita ao templo de Hórus, 
o mais bem preservado do Egito. Navegação para 
Luxor. Visita ao templos de Karnak e Luxor. Noite 
a bordo.

15º Dia (Segunda) LUXOR-CAIRO (avião)
Depois do café da manhã, desembarque. Visita 
ao Vale dos Reis, onde se encontram as tumbas 
dos faraós do Império Novo, quando Tebas era a 
capital do Egito. Visitaremos também o templo de 
Hatshepsut e os Colossos de Memnon. No horário 
previsto, traslado ao aeroporto para embarcar com 
destino ao Cairo (vôo não este incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

16º Dia (Terça) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a 
única das sete maravilhas do mundo que ainda resis-
te, construída há mais de 4500 anos. A enigmática 
Esfinge foi esculpida a partir de uma única pedra 
de 72 metros de comprimento e 20 de altura. (não 
inclui a visita ao interior das pirâmides). Tarde livre.

17º Dia (Quarta) CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Nota: A ordem do programa em Egito  poderá variar sem 
afetar seu conteúdo.

Incluindo
• Traslado: Chegada/Roma, saída/Paris,  

chegada/saída Cairo.
• Traslados em vôos internos. 
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito (ate Paris)
• Café da manhã buffet.
• Visita com guia local em Roma, Florência, 

Veneza e Paris. 
• Guia acompanhante.
•Visitas em Egito de acordo com o itinerário. 
• Sistema de pensão completa no cruzeiro.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália e Paris.

• Passagem aéreo Paris - Cairo

Não inclui

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 2.050 $
Suplemento quarto single 890 $
Suplemento meia pensão, exceto Roma, Paris e Cairo (3 jantares/almoços) 110 $

Suplementos em Egito:
Saídas: Março 20, 27; Dezembro 11, 18, 25; 2024 Março 11, 18, 25  
(Páscoa 2023, Natal-Fim de Ano, Páscoa 2024) 140 $

Saídas: 4/Setembro/2023 a 11/Março/2024
Em quarto duplo 120 $
Suplemento quarto single 20 $
Suplemento vôo Cairo/Aswan – Luxor/Cairo 385 $

Preços a partir de Março 11 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Cairo Pyramids Park P
Oasis Pyramids P
Radisson Blu P

Cruzeiro M/S Solaris II P
M/S Nile Palace Reina P
M/S Sara II P

Hotéis previstos 
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TOUR DA EUROPA

DESDE

1.885 $

1º Dia (Sexta) BRASIL - BARCELONA 
Saida em vôo intercontinental com destino a Barce-
lona. Noite a bordo.

2º Dia (Sábado) BARCELONA  
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona-El 
Prat.  Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Domingo) BARCELONA  
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de 
Barcelona em ônibus de dois andares com audioguia. 
Você vai poder intercalar entre as 3 rotas existentes, 
passando pela Plaça de Catalunya, MACBA, Paseo 
de Gracia, Sagrada Família, Vila de Gracia, Parque 
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estádio do Futbol Club 
Barcelona, etc. Restante do dia livre.

4º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms)
Café da manhã. Saida para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

5º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

6º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São 
Pedro - com nossas reservas exclusivas você vai 
ganhar tempo ao evitar as longas filas para entrar. 
À tarde, você pode fazer uma visita opcional para 
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conhecer a Roma barroca, com suas famosas fon-
tes, praças e palácios papais, a partir dos quais os 
Estados Pontifícios eram governados.

7º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

8º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

9º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã.  Saída para  atravessar a fronteira 
com a Suíça e chegar a Lucerna, cidade medieval 
situada às  margens do Lago dos 4 Cantões,  famosa 
por  sua bela ponte de madeira, uma das mais anti-
gas da Europa. Tempo livre. Você pode fazer uma 
excursão opcional para a região alpina Klewenalp-
-Stockhütte (1.593 m), subindo no maior teleférico 

aéreo na Suíça Central, que nos levará ao coração 
dos Alpes. Continuação para Zurique, importante 
centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

11º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 

18
DIAS

Barcelona 3. Nice 1. Roma 3. 
Florença 1. Veneza 1. Zurique 1. 
Paris 3. Bordeaux 1. Madri 2.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Bordeaux

Paris

BarcelonaMadri

Nice 

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa. 
12º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.
13º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.
14º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 

com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.
15º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 
16º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 
17º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.
18º Dia (Segunda) BARCELONA 
Café da manhã. Fim dos serviços. 

Incluindo
• Traslado: Chegada Barcelona.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita em Barcelona em ônibus com audio-guía. 
• Visita com guía local em Roma, Florença, 

Veneza, Paris e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, França e Italia.

Preços por pessoa USD Barcelona - 
Barcelona 

18 dias

Barcelona - 
Madri 

17 dias

Barcelona - 
Paris

14 dias

Barcelona - 
Veneza
10 dias

Barcelona - 
Roma 
8 dias

Em quarto duplo 2.160 $ 2.090 $ 1.840 $ 1.240 $ 1.010 $
Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 2.060 $ 1.990 $ 1.750 $ 1.180 $ 960 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 8 1.885 $ 1.820 $ 1.610 $ 1.080 $ 880 $
Supl. quarto single 960 $ 910 $ 740 $ 440 $ 360 $
Supl. meia pensão 270 $ (1) 240 $ (2) 200 $ (3) 150 $ (4) 90 $ (5)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Roma, Paris e Madri (7 jantares/almoços) (2) Exceto Roma, Paris e Madri (6 jantares/almoços)  
(3) Exceto Roma e Paris (5 jantares/almoços) (4) Exceto Roma (4 jantares/almoços) (5) Exceto Roma (3 jantares/almoços).
Notas: Sup. Meia pensão não inclui  jantar do 2º día.
Durante a celebraçao de Feiras, Congresos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feíta em ciudades vizinhas a Barcelona e 
Bordeaux. 
Preços a partir de Março 15 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Barcelona Fira Congress P
Novotel Barcelona Sant Joan Despí P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Hotéis previstos 
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8º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de 
Basileia, situada às margens do rio Reno. Breve 
tempo livre. Depois de cruzar a fronteira com a 
França, continuaremos nossa viagem rumo a Paris. 
Hospedagem. Nesta primeira noite você pode 
fazer a visita opcional Paris Iluminada com a bela 
capital francesa.

9º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 

Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

10º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

11º Dia (Quinta) PARIS - JERUSALEM (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar 
a Jerusalém (vôo não este incluído). Chegada ao 
aeroporto de Ben Gurion. Traslado a Jerusalém. 
Hospedagem. 

DESDE

3.220 $

1º Dia (Segunda) BRASIL - ROMA
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Hos-
pedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

4º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 

C-61822

Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

7º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira 
com a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medie-
val localizada às margens do Lago dos Quatro Can-
tões, famosa por sua bela ponte de madeira, uma 
das mais antigas da Europa. Tempo livre. Opcional-
mente, você pode fazer uma excursão à região alpina 
de Klewenalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no 
teleférico aéreo mais longo da Suíça Central, que 
o levará ao coração dos Alpes. Continuação para 
Zurique, importante centro financeiro da Suíça. 
Hospedagem.

18
DIAS

Roma 3. Florença 1. Veneza 1. Zurique 1.  
Paris 3. Jerusalém 4. Galileia 1. Tel Aviv 2.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

FLASHES DA EUROPA  
E TERRA SANTA
De Roma a Tel Aviv

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Paris

Jerusalém

Escanea-me
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12º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte das Olivei-
ras para fazer uma visita panorâmica pela cidade. 
Seguiremos para o Jardim do Getsêmani para ver 
a Basílica da Agonia. Visita ao Museu de Israel, 
onde se encontra o Santuário do Livro e a Maque-
te de Jerusalém como era na época de Jesus. Em 
seguida, iremos para o Museu do Holocausto para 
fazer sua visita. Na parte da tarde, saída para Belém 
para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta de São 
Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. Retorno a 
Jerusalém. Hospedagem.

13º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída para Monte 
Sião para visitar o túmulo do Rei David, o Cenáculo 
e a Abadia da Dormição. Continuação para a cidade 
antiga. Percorreremos as 14 estações da Via Dolo-
rosa, visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da 
Condenação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Segui-
remos através do Bairro Judeu e do Cardo Romano 
até o Museu da Cidadela de David para sua visita. 
Seguiremos para a cidade nova para fazer uma visi-
ta panorâmica passando pelos principais pontos de 
interesse: o Knesset (Parlamento), a residência do 
presidente, o Teatro Municipal. Continuaremos para 
Ein Kerem para visitar o lugar onde nasceu São João 
Batista. Visita ao Muro das Lamentações...

14º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para rea-
lizar excursões opcionais a Massada e Mar Morto.

15º Dia (Segunda) JERUSALÉM-GALILEIA
Café da manhã e saída através do Deserto da Judéia 
circundando Jericó. Vista panorâmica da cidade e do 

Monte da Tentação. Continuação pelo Vale do Jordão 
até Nazaré, para visita a basílica da Anunciação, a 
carpintaria de São José e a fonte da Virgem. Visita a 
Yardenit, nome do local, no rio Jordão, onde Jesus 
foi batizado. Passando por Tiberíades chegaremos a 
Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e a casa de 
São Pedro. Continuaremos para Tabgha, onde teve 
lugar o Milagre da Multiplicação dos Pães e Peixes, 
para, depois, seguir para o Monte das Bem-Aven-
turanças, local do Sermão da Montanha. Prossegui-
remos até o kibbutz. Hospedagem.

16º Dia (Terça) GALILEIA-TEL AVIV
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do 
Kibutz, saída até a cidade da Cabala, Safed, com seu 
misticismo judaico. Visita à Sinagoga. Seguiremos 
para São João de Acre para apreciar as construções 
medievais e continuaremos até Haifa para visitar o 
Santuário do Báb e os Jardins Persas. Vista panorâ-
mica do alto do Monte Carmelo e visita ao mosteiro 
carmelita. Saída para Cesareia para visitar o Teatro 
Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. Chegada 
a Tel Aviv. Hospedagem.

17º Dia (Quarta) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jope 
(Jaffa) para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. A seguir, faremos uma visita panorâ-
mica passando pelas principais atrações da cidade: 
calle Dizengoff, Palácio de Cultura, Museu de Tel 
Aviv, Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmel e visita 
ao Museu Anu. Tarde livre.

18º Dia (Quinta) TEL AVIV
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 3.220 $
Supl. quarto single 1.650 $
Supl. meia pensão, exceto Roma e Paris (9 jantares/almoços) 300 $

Suplementos Israel:
Páscoa: Março: 20, 27 365 $
T. Alta: Março: 27, Abril: 3, 10, 17, 24, Maio: 1, 8, 15, Julho: 17, 24, 31,  
Agosto: 7, 14, 28, Setembro: 4, 25, Outubro: 2, 9, 16, 23 95 $
Sukkot: Setembro: 11, 18, 25 365 $

Notas: Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira. Supl de meia pensão não inclui jantar no 11º dia.
Preços a partir de Fevereiro 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada/Roma, Saída/Paris, 

chegada/Jerusalém, saída/Tel Aviv.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito (ate Paris)
• Café da manhã buffet.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Florência, 

Veneza, Paris, Jerusalém, Belém e Tel Aviv.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália e Paris. 

• Passagem aéreo Paris - Jerusalém.

Não inclui

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Fevereiro 13 27
Março 6 13 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Jerusalém Prima Park T

Galileia Kibutz T

Tel Aviv Sea Net T

Hotéis previstos 
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DESDE

2.270 $

1º Dia (Terça) BRASIL - LISBOA
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo.

2º Dia (Quarta) LISBOA 
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa.  
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre.

3º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

4º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

5º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Madri. Chegada 
e hospedagem.

6º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

7º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira fran-

C-62032

cesa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atra-
vessando a região da Provença francesa, chega-
remos a Nice, capital da Riviera Francesa e um 
dos centros turísticos mais importantes da região. 
Hospedagem. Possibilidade de participar de uma 
excursão opcional para conhecer o Principado de 
Mônaco visitando a parte histórica e a colina de  
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

8º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

10º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

11º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA  
(275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

12º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

13º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira com 
a Suíça e chegar a Lucerna, uma cidade medieval 
localizada às margens do Lago dos Quatro Cantões, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais 
antigas da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, 
você pode fazer uma excursão à região alpina de 

20
DIAS

Lisboa 3. Madri 3. Barcelona 1. Nice 1.  
Roma 3. Florença 1. Veneza 1. Zurique 1.  
Paris 3. Bordeaux 1.NOITES

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Bordeaux

Paris

BarcelonaMadri
Lisboa

Nice 

INCLUI:  Audiência Papal

Escanea-me
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Klewenalp-Stockhütte (1593 metros), viajando no 
teleférico aéreo mais longo da Suíça Central, que 
o levará ao coração dos Alpes. Continuação para 
Zurique, importante centro financeiro da Suíça. 
Hospedagem.

14º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com  a 
bela capital francesa.

15º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

16º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-

dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

17º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

18º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

19º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

20º Dia (Domingo) MADRI 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD Lisboa - Madri
20 dias

Lisboa - Paris
17 dias

Lisboa - Veneza
13 dias

Lisboa - Roma
11 dias

Em quarto duplo 2.510 $ 2.260 $ 1.730 $ 1.440 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.390 $ 2.150 $ 1.650 $ 1.370 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Março 5 2.270 $ 2.060 $ 1.600 $ 1.330 $
Supl. quarto single 1.065 $ 900 $ 600 $ 510 $
Supl. meia pensão 210 $ (1) 170 $ (2) 120 $ (3) 70 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Lisboa, Madri, Roma e Paris (6 jantares/almoços)  (2) Exceto Lisboa, Madri, Roma e Paris (5 jantares/almoços) 
(3) Exceto Lisboa, Madri e Roma (4 jantares/almoços)  (4) Exceto Lisboa, Madri e Roma  (2 jantares/almoços) 
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e Bordeaux. 
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Roma, Florença, 

Veneza, Paris e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Lisboa, Barcelona, França  

e Itália.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

Hotéis previstos 
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a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

9º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

10º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira 
com a Suíça e chegar a Lucerna, cidade medieval 

situada às margens do Lago dos 4 Cantões, famosa 
por sua bela ponte de madeira, uma das mais anti-
gas da Europa. Tempo livre. Você pode fazer uma 
excursão opcional para a região alpina Klewenalp-
-Stockhütte (1.593 m), subindo no maior teleférico 
aéreo na Suíça Central, que nos levará ao coração 
dos Alpes. Continuação para Zurique, importante 
centro financeiro da Suíça. Hospedagem.

12º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa.

13º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

DESDE

2.560 $

1º Dia (Quinta) BRASIL - MADRI
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo.

2º Dia (Sexta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

5º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

6º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 

C-62272

dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 
Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

7º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da 
manhã faremos nossa visita panorâmica à Roma 
Imperial com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco 
de Constantino, Termas de Caracalla, Circus Maxi-
mus ... Ao final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA 
PAPAL (se o Santo Padre estiver no Vaticano). No 
restante da manhã você pode visitar opcional-
mente os famosos Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina com os afrescos de Michelangelo e o 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas 
reservas exclusivas você vai ganhar tempo ao 
evitar as longas filas para entrar. À tarde, você 
pode fazer uma visita opcional para conhecer a 
Roma barroca, com suas famosas fontes, praças 
e palácios papais, a partir dos quais os Estados 
Pontifícios eram governados.

8º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 

22
DIAS

Madri 5. Barcelona 1. Nice 1. Roma 3. Florença 1. 
Veneza 1. Zurique 1. Paris 3. Bordeaux 1.  
San Sebastian 1. Santander 1. Oviedo 1.NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

FANTASIA NA EUROPA  
& O CANTÁBRICO

Roma

Florença

Veneza

Zurique

BordeauxSantander 

Salamanca

Oviedo 

San Sebastian 

Paris

BarcelonaMadri

Nice 

Escanea-me
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14º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

15º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

16º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

17º Dia (Sabado) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais para desfrutar da capitai da Espanha, 
ir ao teatro, passear pelo centro antiguo o realizar 
alguna excursoes opcional a Toledo.

18º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve para-
da e tempo livre. Continuação rumo ao País Basco 
para chegar a San Sebastian. Jantar e hospedagem.

19º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista 
do Museu Guggenheim. Continuação a Santander. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

20º Dia (Terça) SANTANDER- 
SANTILLANA DEL MAR-COVADONGA-OVIEDO 
(235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

21º Dia (Quarta) OVIEDO - SALAMANCA - 
MADRI (531 kms)
Café da manhã. Saida para Salamanca. Breve para-
da e tempo livre para conhecer o centro histórico e 
sua celebre Praça Mayor. Continuação para Madri. 
Hospedagem.

22º Dia (Quinta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Roma, Florença, 

Veneza e Paris.
• Café da manhã buffet.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, França e Itália.  

Datas de saída: Quintas-feiras GA

RANTIDAS

Março 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5

Preços por pessoa USD Madri - 
Madri

22 dias

Madri - 
Madri

17 dias

Barcelona - 
Madri

19 dias

Roma - 
Madri

17 dias

Madri - 
Paris

15 dias

Em quarto duplo 2.690 $ 2.060 $ 2.490 $ 2.340 $ 1.850 $
Em quarto duplo Junho 22 a Agosto 17 2.560 $ 1.960 $ 2.370 $ 2.230 $ 1.760 $
Supl. quarto single 1.180 $ 960 $ 1.030 $ 910 $ 790 $
Supl. meia pensão 210 $ (1) 210 $ (2) 210 $ (3) 150 $ (4) 170 $ (5)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Roma e Paris (6 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Roma e Paris (6 jantares/almoços).
(3) Exceto Roma, Paris e Madri (6 jantares/almoços). (4) Exceto Roma, Paris e Madri (4 jantares/almoços).
(5) Exceto Madri, Roma e Paris (5 jantares/almoços).
Nota: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona e 
Bordeaux.

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P

Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T

B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga / Agumar P

San 
Sebastian

Silken Amara Plaza P

Santander Santemar P

Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P

Hotéis previstos 
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FANTASIA & ANDALUZIA

DESDE

2.690 $

1º Dia (Quinta) BRASIL - MADRI
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo.

2º Dia (Sexta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Sábado) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Pequena 
parada para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa 
Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Conti-
nuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família... 
Hospedagem.

5º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira france-
sa. Num passeio ao longo da Côte d’Azur e atraves-
sando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros 
turísticos mais importantes da região. Hospedagem. 
Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

6º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável Autostrada 
dei  Fiori em direção a Pisa para visitar a Praça dos 
Milagres, onde poderemos contemplar o complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e o 

C-623702

Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Hospedagem. 

7º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

8º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

9º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 

sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

10º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Domingo) VENEZA - LUCERNA - 
ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para atravessar a fronteira 
com a Suíça e chegar a Lucerna, cidade medie-
val situada às margens do Lago dos 4 Cantões, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das 
mais antigas da Europa. Tempo livre. Você pode 
fazer uma excursão opcional para a região alpi-
na Klewenalp-Stockhütte (1.593 m), subindo no 
maior teleférico aéreo na Suíça Central, que nos 
levará ao coração dos Alpes. Continuação para 
Zurique, importante centro financeiro da Suíça. 
Hospedagem.

12º Dia (Segunda) ZURIQUE - BASILEIA - PARIS 
(595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basi-
leia, situada às margens do rio Reno. Breve tempo 
livre. Depois de cruzar a fronteira com a França, 
continuaremos nossa viagem rumo a Paris. Hospe-
dagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita 
opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a 
bela capital francesa. 

13º Dia (Terça) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

14º Dia (Quarta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Pela manhã, recomendamos uma 
excursão opcional visitando o bairro de Montmartre 
ou o Quartier Latin (bairro latino) e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à 
cidade de Bruges, na Bélgica, onde você irá desfrutar 
de um cruzeiro ao longo dos canais desta romântica 
cidade. Nas épocas de verão e inverno, substitui-se 
por uma visita à prefeitura medieval.

23
DIAS

Madri 4. Barcelona 1. Nice 1. Roma 3.  
Florença 1. Veneza 1. Zurique 1. Paris 3. 
Bordeaux 1. Sevilha 2. Cordoba 1.  
Costa do Sol 1. Granada 1.

NOITES

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Veneza

Zurique

Bordeaux

Costa do Sol

Cordoba

Sevilha

Paris

Barcelona

Madri Nice 

Granada

Escanea-me
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15º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS -  
VALE DO LOIRE - BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, 
com parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Continuação via Tours e 
Poitiers até chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia 
e Patrimônio Mundial, além de importante região 
vinícola. Hospedagem.

16º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira española. 
Entrando pelo norte da Espanha, via San Sebastian 
e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

17º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bairro 
antigoe medieval, considerado Patrimônio da Huma-
nidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

18º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão no hotel. Pela manhã, visita à cidade 
incluindo o Parque de Maria Luisa, a Praça de Espa-
nha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, 
e o típico Bairro de Santa Cruz. Tempo livre. Você 
pode fazer um passeio opcional ao longo do rio 
Guadalquivir durante o qual irá desfrutar da vista 
panorâmica da Torre del Oro e da Expo ‘92; ou visitar 
a praça de touros da Maestranza e à noite assistir a 
um show de flamenco.

19º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

20º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

21º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da costa em dire-
ção a Granada. Chegada e visita ao espetacular 
complexo monumental da Alhambra e do Gene-
ralife, antiga residência dos reis mouros, com seus 
magníficos jardins, fontes e arcadas, Patrimônio da 
Humanidade. Jantar e hospedagem. Pela noite visita 
opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo 
zambra flamenca.

22º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de Tole-
do, berço das civilizações e cidade das Três Culturas 
onde outrora cristãos, judeus e muçulmanos convi-
viam em paz e harmonia... Almoço. Visita panorâmica 
do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga da 
cidade. Continuação a Madri. Hospedagem.

23º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e fim dos serviços. 

Preços por pessoa USD Madri - Madri
23 dias

Barcelona - Madri
20 dias

Roma - Madri
18 dias

Madri - Paris
15 dias

Em quarto duplo 2.950 $ 2.740 $ 2.590 $ 1.850 $
Em quarto duplo Junho 22 a Agosto 17 2.810 $ 2.605 $ 2.460 $ 1.760 $
Em quarto duplo Outubro 26 a Fevereiro 29 2.690 $ 2.510 $ 2.380 $ 1.630 $
Supl. quarto single 1.300 $ 1.150 $ 1.030 $ 790 $
Supl. meia pensão 210 $ (1) 210 $ (2) 150 $ (3) 170 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Roma e Paris (6 jantares/almoços)  (2) Exceto Roma, Paris e Madri  (6 jantares/almoços) 
(3) Exceto Roma, Paris e Madri (4 jantares/almoços)  (4) Exceto Madri, Roma e Paris  (5 jantares/almoços) 
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e Bordeaux. Nas saídas 12/Out-16/Nov, o pernoite é feito no hotel Exe Las Adelfas Córdoba. Nas saídas de 19/Out a 14/Dez.,  
o pernoite é feito no hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).
Preços a partir de Março 7 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guía acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Roma, Florença, 

Veneza, Paris, Sevilha, Cordoba, Granada e 
Toledo. 

• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Barcelona, França e Itália.

Datas de saída: Quintas-feiras GA

RANTIDAS

Março 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22 29
Março 7 14 21 28

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Nice B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Promenade des Anglais T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B&B Novoli T
Mirage P

Veneza Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins á Flot T

Madri Praga P

Sevilha Meliá Lebreros P

Cordoba Exe Ciudad de Cordoba P

Costa do 
Sol

Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Catalonia Granada P

Madri Praga P

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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SÉRIE EUROPA  
AO SEU ALCANCE

Esta série de circuitos pela Europa é a mais indicada para aqueles que querem 
economizar sem precisar abrir mão da melhor relação qualidade/preço.
Uma cuidadosa seleção hoteleira e diversos itinerários que exploram a tão 
sonhada Europa.
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CONHEÇA ITÁLIA
De Veneza a Roma

DESDE

800 $

1º Dia (Domingo ó Terça) BRASIL-VENEZA
Saída em vôo intercontinental com destino a Veneza. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda o Quarta) VENEZA  
Chegada ao aeroporto de Veneza-Marco Polo. Assi-
sência e traslado ao hotel. Alojamento e resto do 
dia livre. 

3º Dia (Terça o Quinta) VENEZA-FLORENÇA 
(256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

4º Dia (Quarta o Sexta) FLORENÇA-ROMA  
(275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

C-5711 e C-3731

5º Dia (Quinta o Sabado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

6º Dia(Sexta o Domingo)ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

7º Dia (Sábado o Segunda) ROMA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

GA

RANTIDAS

Veneza 1. Florença 1. Roma 3.
NOITES

7
DIAS

Roma

Florença

Veneza

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 870 $
Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 27 830 $
Em quarto duplo Outubro 29 a Março 19 800 $
Supl. quarto single 280 $
Supl. Veneza e Florença (2 jantares/almoços) 70 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída:  
Domingos ou Terças-feiras

Incluindo
• Traslado: Chegada Veneza.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Veneza, 

Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Março 28
Abril 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Maio 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Junho 4 6 11 13 18 20 25 27
Julho 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Agosto 1 6 8 13 15 20 22 27 29
Setembro 3 5 10 12 17 19 24 26
Outubro 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Novembro 5 7 12 14 19 21 26 28
Dezembro 3 5 10 12 17 19 24 26 31
2024
Janeiro 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Fevereiro 4 6 11 13 18 20 25 27
Março 3 5 10 12 17 19 24 26 31

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P
Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P
Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Hotéis previstos 



110

EU
RO

PA
 A

O 
SE

U 
AL

CA
NC

E
MADRI - PARIS
Com Vale do Loire

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri e Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxa Municipal em França.

DESDE

740 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite 
você pode fazer a visita opcional Paris Iluminada 
para se familiarizar com a bela capital francesa 
e desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo 
do rio Sena.

C-58210

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 820 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 780 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 16 740 $

Supl. quarto single 425 $

Supl. (1 jantar/almoço) em Bordeaux 50 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2024/25.

8
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3.
NOITES

Madri

Paris

Bordeaux

Saídas 
garantidas

em 
Português

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Porte de D´Orleans T
Ibis Paris Porte de Bagnolet T

Hotéis previstos 



111

EU
RO

PA
 A

O 
SE

U 
AL

CA
NC

E

EUROPA LATINA
Em trem de alta velocidade (TGV/AVE)

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Traslado: Saída Paris (hotel-estação).
• Traslado: Chegada Barcelona (estação-hotel).
• Bilhete de trem TGV/AVE (Paris-Barcelona)  

classe turista.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri e Paris.
• Visita em Barcelona em Ônibus com audio-

guía
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Barcelona.

DESDE

1.500 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
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o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BARCELONA (trem) 
(1.035 kms)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado a estação 
para sair em trem de alta velocidade com destino Bar-
celona. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de 
Barcelona em ônibus de dois andares com audioguia. 

Você vai poder intercalar entre as 3 rotas existentes, 
passando pela Plaça de Catalunya, MACBA, Paseo 
de Gracia, Sagrada Família, Vila de Gracia, Parque 
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estádio do Futbol Club 
Barcelona, etc. Restante do dia livre.

10º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

11º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.640 $
Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 1.560 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 1.500 $
Supl. quarto single 790 $
Supl. meia pensão, exceto  
Madri e Paris (3 jantares/almoços) 100 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, 
a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux 
e Barcelona.
Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. 
Barcelona 2.NOITES

11
DIAS

Madri

Paris

Bordeaux

Barcelona

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Praga P

AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Porte de D´Orleans T
Ibis Paris Porte de Bagnolet T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Hotéis previstos 
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De Veneza a Madri

DESDE

1.160 $

1º Dia (Domingo o Terça) BRASIL-VENEZA
Saída em vôo intercontinental com destino a Veneza. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda o Quarta) VENEZA
Chegada ao aeroporto de Veneza-Marco Polo. Assistên-
cia e traslado ao hotel. Alojamento e resto do dia livre.

3º Dia(Terça o Quinta)VENEZA-FLORENÇA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embarcar 
em direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular construída 
sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais românticos. 
Você vai admirar a magnífica fachada da Basílica de São 
Marcos, seu Campanário, o Palácio Ducal, a famosa 
Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Possibilidade de fazer 
um passeio opcional de gôndola ao longo dos canais 
e uma navegação exclusiva pela Laguna de Veneza. 
Continuação para Florença, capital da Toscana e berço 
do Renascimento. Hospedagem.

4º Dia (Quarta o Sexta)FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual pas-
saram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você vai admirar 
suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de 
Santa Maria dei Fiori, com seu belo Campanile, e o 
Batistério, com a famosa Porta do Paraíso de Ghiberti, 
a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barroca, com 
suas famosas fontes,  praças e palácios papais, a partir 
dos quais os Estados Pontifícios eram governados.

5º Dia (Quinta o Sabado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 
exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.

6º Dia (Sexta o Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais: recomendamos uma excursão opcio-
nal a Nápoles, com pequeno circuito panorâmico; a 
Capri, ilha mítica que cativou os imperadores romanos 
por suas belezas naturais, e a Pompéia, antiga cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio no 
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ano 79, onde você vai conhecer as melhores ruínas 
arqueológicas.

7º Dia (Sábado o Segunda) ROMA-PISA-NICE  
(710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para conhe-
cer a Praça dos Milagres, onde poderemos contemplar 
o complexo monumental formado pela Catedral, o 
Batistério e o Campanile, a famosa Torre Inclinada. 
Continuação pela incomparável Autostrada dei Fiori 
em direção a  Nice, capital da Riviera Francesa. Hos-
pedagem. Possibilidade de participar de uma excur-
são opcional para conhecer o Principado de Mônaco 
visitando a parte histórica e a colina de  Monte Carlo, 
onde se encontra seu famoso cassino.

8º Dia (Domingo o Terça) NICE-BARCELONA  
(665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famosas 
avenidas para admirar o contraste entre a parte medie-
val e o modernismo catalão, e conhecer seus edifícios 
mais representativos: Casas Batlló, Amatller, Morera, 
Milà, Sagrada Família… Hospedagem.

9º Dia (Segunda o Quarta) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

10º Dia (Terça o Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 

visita panorâmica pela cidade com um amplo percurso 
que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais impor-
tantes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. Recomendamos uma excursão opcional à 
monumental cidade de Toledo.

11º Dia (Quarta o Sexta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade 
de prolongar a sua estadia na Espanha ou participar de 
um circuito na Andaluzia ou Portugal.

11
DIAS

Veneza 1. Florença 1.  
Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 2.NOITES

Madri Barcelona
Roma

Florença

Veneza

Nice

Preços por pessoa USD Veneza - Madri
11 dias

Roma - Madri
8 dias

Veneza - Roma
7 dias

Em quarto duplo 1.350 $ 1.030 $ 870 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.290 $ 980 $ 830 $
Em quarto duplo Outubro 29 a Março 12 1.160 $ 880 $ 800 $
Supl. quarto single 600 $ 480 $ 280 $
Supl. meia pensão 120 $ (1) 60 $ (2) 70 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (4 jantares/almoços). (2) Exceto Roma e Madri (2 jantares/almoços). 
(3) Exceto Roma (2 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras e  Congressos,  a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Veneza.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Veneza, 

Florença, Roma e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, Nice e 

Barcelona.

Saídas 
garantidas

em 
Português

GA

RANTIDAS

Datas de saída:  
Domingos ou Terças-feiras
Março 26 28
Abril 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Maio 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Junho 4 6 11 13 18 20 25 27
Julho 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Agosto 1 6 8 13 15 20 22 27 29
Setembro 3 5 10 12 17 19 24 26
Outubro 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Novembro 5 7 12 14 19 21 26 28
Dezembro 3 5 10 12 17 19 24 26 31
2024
Janeiro 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Fevereiro 4 6 11 13 18 20 25 27
Março 3 5 10 12 17 19 24 26 31

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P
Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P
Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Niza Campanile Nice Aeroport T
B&B Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T

Cidade Hotel Cat.

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Styles Nice Aerport Arenas T
Ibis Nice Centre Gare T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella 
(Cornella)

P

Fira Congress P
Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by 
Meliá

T

Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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PORTA DA EUROPA
Lisboa, Madri, Paris

Incluindo
• Traslado: Chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante
• Visita com guia local em Lisboa, Madri e 

Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Lisboa e França.

DESDE

1.420 $

1º Dia (Terça) BRASIL-LISBOA
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa Por-
tela. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre.

3º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica de la cidade com Bairro de Alfama, 
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimo, etc. Tarde 
livre. Possibilidade de participar de uma excursão 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

4º Dia (Sexta) LISBOA-FATIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã 
saída ate Fátima, importante centro de peregrinação 
para visitar a Basílica e posteriormente regresso a 
Lisboa. 

5º Dia (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRI  
(615 kms)
Café da manhã. Saída ate a fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para visitar sua 
Praça Maior e casco antigo com seu bairro medie-
val. Almoço livre. Continuação ate Madri. Chegada 
e alojamento.

6º Dia (Domingo) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

7º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais e continuar descobrindo os impor-
tantes monumentos desta cidade assim como seus 
museus, teatros, restaurantes e desfrutar de esta 
capital de Espanha. 

8º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
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Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibili-
dade de prolongar a sua estadia na Europa.  

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.510 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.440 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.420 $

Supl. quarto single 650 $

Supl. 1 jantar/almoço em Bordeaux 40 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Lisboa 3. Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3.
NOITES

12
DIAS

Madri
Fátima 

Lisboa

Paris

Bordeaux

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte de Bagnolet T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Porte de D´Orleans T

Hotéis previstos Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Saídas 
garantidas

em 
Português
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De Paris para Roma

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris, Veneza, 

Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

DESDE

1.380 $

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento e resto do dia livre. Possibilidade de 
fazer a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro 
ao longo do rio Sena.

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

6º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
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e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

8º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

9º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 

Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

10º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

11º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 

romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas
12º Dia (Sábado) ROMA 
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.530 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.460 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.380 $
Supl. quarto single 610 $
Supl. meia pensão, exceto 
Paris e Roma (4 jantares/almoços) 140 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e 
Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizin-
has a Munique.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

12
DIAS

Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3.NOITES

Heidelberg

Munique

Roma

Florença

Veneza

Paris

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Hotéis previstos 
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TRIO DA CAPITAIS
Madri, Londres, Paris com Vale do Loire

DESDE

1.450 $

C-41351

como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 
9º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.
10º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.
11º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 

para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.
12º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
13º Dia (Sábado) PARIS
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. 
Londres 3. Paris 3.NOITES

13
DIAS

Madri

Londres

Orleans

Paris

Bordeaux

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Toledo, Londres  

e Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico. 
• Nécessaire com amenidades. 
• Taxas Municipais em França.

Preços por pessoa USD Madri - Paris
13 dias

Madri - Londres
10 dias

Em quarto duplo 1.640 $ 1.180 $
Em quarto duplo Junho 26 a Agosto 21 1.560 $ 1.130 $
Em quarto duplo Outubro 30 a Março 11 1.450 $ 1.050 $
Supl. quarto single 800 $ 600 $
Supl. em Bordeaux e Orleans (2 jantares/almoços) 80 $ 80 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
Nota: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

1º Dia (Segunda) BRASIL-MADRID
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Terça) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 
3º Dia (Quarta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 
4º Dia (Quinta) MADRI-TOLEDO-MADRI (140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
saída para a cidade imperial de Toledo. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Retorno para Madri e resto do 
tempo livre para desfrutar desta cosmopolita cidade 
cheia de encanto. 
5º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.
6º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre para 
conhecer um dos maiores expoentes arquitetônicos 
deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 
de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.
7º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.
8º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 

INCLUINDO excursão a Toledo

Saídas 
garantidas

em 
Português

GA

RANTIDASDatas de saída: Segundas-feiras
Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Cidade Hotel Cat.

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Hotéis previstos 
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ESPANHA E FRANÇA
De Madri a Paris

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Granada, Toledo, Madri e Paris.
• Café da manhã buffet.
• 4 jantares e 1 almuerzo.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

DESDE

1.800 $

1º Dia (Domingo) BRASIL-MADRI
Saida em vôo intercontinental com destino Madri. 
Noite a bordo.

2º Dia (Segunda) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do día livre.

3º Dia (Terça) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída através da Mancha com desti-
no a Córdoba. Visita da cidade, a famosa Mesquita/
Catedral, e Bairro Judeu. Posteriormente, continua-
ção a Sevilha. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) SEVILHA
Meia pensão no hotel. Pela manhã visita à cidade 
incluindo o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, 
o exterior da imponente Catedral e a Giralda, e o 
típico Bairro de Santa Cruz com suas ruas, praças e 
becos estreitos. Tempo  livre. Você pode fazer um 
passeio opcional ao longo do rio Guadalquivir para 
admirar a vista panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo ‘92; ou visitar a praça de touros Maestranza e 
à noite assistir a um show de flamenco.

5º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e aos Jardins de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

7º Dia (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Continuação até Madri. Chegada 
e hospedagem. 

C-51422

8º Dia (Domingo) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

9º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para con-
tinuar a explorar a cidade por conta própria, visitar 
seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, 
passear pelo centro antigo, degustar as deliciosas 
“tapas”… 

10º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

11º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

12º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

13º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 

como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

14º Dia (Sábado) PARIS
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.900 $
Em quarto duplo Junho 25 a Agosto 20 1.810 $
Em quarto duplo Outubro 29 a Março 10 1.800 $
Supl. quarto single 840 $
Supl. 1 jantar/almoço em Bordeaux 50 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux. 
As saídas de 29/Out a 31/Dez, o pernoite é feito no Hotel Sol 
Don Pablo (Torremolinos).
Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2024/25.

14
DIAS

Madri 4. Sevilha 2. Costa do Sol 1.  
Granada 1. Bordeaux 1. Paris 3.NOITES

Madri

Sevilha 

Costa do Sol
Granada

Paris

Bordeaux

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Madri Praga P

AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Sevilha Catalonia Santa Justa P
Costa do 
Sol

Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Saray P
Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Bassins à Flot T
Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Ibis Porte de D´Orleans T
Ibis Paris Porte de Bagnolet T

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituire-
mos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la 
Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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CIDADES ATLÂNTICAS

DESDE

1.940 $

Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para conti-
nuar desfrutando da cidade. Aproveite para visitar 
museus, passear por suas ruas ou fazer compras. 

9º Dia (Domingo) PARIS-MADRI (avião)  
(1.052 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino a Madri. (Vôo não esta incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
do tempo livre.  

10º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

11º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para con-

saída ate Fátima, importante centro de peregrinação 
para visitar a Basílica e posteriormente regresso a 
Lisboa. Tempo livre.

15º Dia (Sabado) LISBOA
Café da manhã e fim de nossos serviços. Oferece-
mos a possibilidade de voltar para Madri de ônibus 
e prolongar sua estadia na Espanha ou contratar 
uma extensão da viagem para conhecer as cidades 
monumentais da Andaluzia.

tinuar a explorar a cidade por conta própria, visitar 
seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, 
passear pelo centro antigo, degustar as deliciosas 
“tapas”… 

12º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Trujillo, onde teremos tempo livre para conhecer 
sua bonita e monumental Praça Maior. Continuação 
até a fronteira portuguesa para chegar a Lisboa. 
Hospedagem. Pela noite visita opcional a um show 
de fado, música típica Portuguesa.

13º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica de la cidade com Bairro de Alfama, 
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimo, etc. Tarde 
livre. Possibilidade de participar de uma excursão 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

14º Dia (Sexta) LISBOA-FATIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã 

1º Dia (Sabado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 

C-41572

15
DIAS

Londres 3. Paris 4. Madri 3.  
Lisboa 3.NOITES

Londres, Paris, Madri, Lisboa. 
A turnê de quatro países do Atlântico

Madri
Fátima 

Lisboa

Paris

Londres

Preços por pessoa USD Londres - Lisboa  
15 dias

Londres - Madri
12 dias

Paris - Lisboa
11 dias

Em quarto duplo 2.050 $ 1.570 $ 1.300 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 1.950 $ 1.500 $ 1.240 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 1.940 $ 1.420 $ 1.180 $
Supl. quarto single 1.070 $ 900 $ 730 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%
Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Traslado: Saída Paris.
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Londres, Paris, Madri e 

Lisboa.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris e Lisboa.

Não inclui
• Passagem aérea Paris-Madri.

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 
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EUROPA TRADICIONAL
Londres, Paris, Roma

DESDE

1.870 $

1º Dia (Sabado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 
encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 
km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

C-415702

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-

versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 

suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

15
DIAS

Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. Florença 1. 
Roma 3.NOITES

Florença

Verona

Heidelberg

Londres

Munique

Roma

Veneza

Paris

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 

Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

15º Dia (Sabado) ROMA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres, Paris, Veneza, 

Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.050 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 1.950 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 1.870 $
Supl. quarto single 880 $
Supl. media pesión exceto Londres, Paris, Roma (4 jantares/almoços) 140 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a 
Munique. 
Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P

Green Park Pamphili P

Hotéis previstos 
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PAIXÃO DA EUROPA
De Paris a Madri

DESDE

1.750 $

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Possibilidade de 
fazer a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro 
ao longo do rio Sena.

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

6º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 

C-41631

suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

8º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

9º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 

Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 

16
DIAS

Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 2.

NOITES

Heidelberg

Madri

Munique

Roma

Florença

Veneza

Barcelona

Nice 

Paris

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

10º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

11º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

12º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 

de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

13º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA  
(665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

14º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

15º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

16º Dia (Quarta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal. 

Preços por pessoa USD Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
12 dias

Veneza - Madri
10 dias

Roma - Madri 
8 dias

Em quarto duplo 1.950 $ 1.530 $ 1.300 $ 1.000 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 1.860 $ 1.460 $ 1.240 $ 950 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Março 5 1.750 $ 1.380 $ 1.160 $ 890 $
Supl. quarto single 830 $ 610 $ 470 $ 380 $
Supl. meia pensão 190 $ (1) 140 $ (2) 120 $ (3) 60 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (2) Exceto Paris e Roma (4 jantares/almoços) 
(3) Exceto Roma e Madri (4 jantares/almoços). (4) Exceto Roma e Madri (2 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Munique 
e Barcelona. 
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris, Veneza, Florença, 

Roma e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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DE ROMA A PARIS

DESDE

1.930 $

1º Dia (Quinta) BRASIL-ROMA 
Saída em vôo intercontinental com destino Roma. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sexta) ROMA 
Chegada ao aeroporto de Roma Ciampino/Fuimi-
cino. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

4º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

C-31752

6º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

7º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

8º Dia (Quinta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

9º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 

via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

10º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 

a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.

11º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

12º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 

17
DIAS

Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2. 
Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3.NOITES

Londres

Madri

Orleans

Bordeaux

Paris

Nice  

Barcelona
Roma

Escanea-me
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como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Square; 
Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com a 
troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomen-
damos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

13º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

14º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

15º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

16º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

17º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Madri, Londres  

e Paris.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, França e Barcelona.

Preços por pessoa USD Roma - Paris
17 dias

Roma - Londres
14 dias

Roma - Madri
9 dias

Em quarto duplo 2.190 $ 1.880 $ 1.100 $
Em quarto duplo Junho 29 a Agosto 17 2.080 $ 1.790 $ 1.050 $
Em quarto duplo Outubro 26 a Março 7 1.930 $ 1.680 $ 940 $
Supl. quarto single 1.010 $ 810 $ 525 $
Supl. meia pensão 140 $ (1) 140 $ (2) 60 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%

(1) Exceto Roma, Madri, Londres e Paris (4 jantares/almoços). 
(2) Exceto Roma, Madri e Londres (4 jantares/almoços). (3) Exceto Roma e Madri (2 jantares/almoços). 
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e Bordeaux. 
Preços a partir de Março 14 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Quintas-feiras GA

RANTIDAS

Março 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22 29
Março 7 14 21 28

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Styles Nice Aerport Arenas T

Ibis Nice Centre Gare T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T

Catalonia Park Putxet P

Madri Agumar P

Puerta de Toledo T

Cidade Hotel Cat.

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T

B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T

Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Hotéis previstos 
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EUROPA PARA TODOS
Com a melhor relação qualidade-preço

DESDE

1.840 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 

C-51820

tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-

mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 

para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Pos-
sibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

18
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. 
Heidelberg 1. Munique 1.  
Veneza 1. Florença 1. Roma 3.  
Nice 1. Barcelona 1.

NOITES

Madri

Paris

Bordeaux
Nice  

Barcelona
Roma

Florença
Veneza

Heidelberg

Munique

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. 
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes, praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

15º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 

conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

16º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA  
(665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

17º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

18º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possi-
bilidade de prolongar a sua estadia na Espanha 
ou participar de um circuito na Andaluzia ou 
Portugal.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Madri - Madri
18 dias

Madri - Roma
15 dias

Paris - Madri
14 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo 2.070 $ 1.820 $ 1.790 $ 1.540 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 1.970 $ 1.730 $ 1.710 $ 1.470 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 1.840 $ 1.640 $ 1.590 $ 1.390 $
Supl. quarto single 900 $ 740 $ 700 $ 540 $
Supl. meia pensão 240 $ (1) 180 $ (2) 190 $ (3) 140 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (5 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas 
a Bordeaux, Munique e Barcelona. 
Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

¡ DESCUBRA PARÍS
DE UN MODO DISTINTO !

COMBINE CULTURA Y DIVERSIÓN A BORDO DE UN CRUCERO POR EL RÍO SENA

Salida cada
30 minutos

Comentarios 
en español

Al pie de la 
Torre Eiffel

Barcos
panorámicos

BATEAUX PARISIENS                             PARIS, FRANCE

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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MÁGICA EUROPA
De Londres a Madri

DESDE

2.220 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton...) Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

C-41971

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 

alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-

lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Pos-
sibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 

19
DIAS

Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1.  
Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 2.

NOITES

Madri

Paris

Barcelona
Roma

Florença

Veneza

Heidelberg

Londres

Munique

Nice  

Saídas 
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em 
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para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

15º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 

de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

16º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA  
(665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

17º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

18º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

19º Dia (Quarta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Londres - Madri
19 dias

Londres - Roma
15 dias

Paris - Madri
15 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo 2.480 $ 2.050 $ 1.890 $ 1.540 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 2.360 $ 1.950 $ 1.800 $ 1.470 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 2.220 $ 1.870 $ 1.680 $ 1.390 $
Supl. quarto single 1.110 $ 880 $ 760 $ 540 $
Supl. meia pensão 190 $ (1) 140 $ (2) 190 $ (3) 140 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (2) Exceto Londres, Paris e Roma (4 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Munique 
e Barcelona. 
Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres, Paris, Veneza, 

Florença, Roma e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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ESSÊNCIA DA EUROPA
Com Lourdes, Vale do Loire e as grandes capitais

DESDE

2.130 $

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 
para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir à impressionante Procissão 
das Velas, (de Abril a Outubro).

5º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de Lan-
des e através das vinhas de Bordeaux e Cognac para 
chegar a Tours,  capital do Jardim da França, onde 
teremos tempo livre para admirar esta interessante 
cidade e visitar a igreja de São Martinho com o túmulo 
do santo, a catedral de Saint Gatien e os diversos 
palácios espalhados pelo centro histórico da cidade. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 

C-31912

château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetôni-
cos do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. 
Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao 
longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

8º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 

a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

9º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade 
universitária. Tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Posteriormente, chegada ao hotel e 
hospedagem. 

10º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

11º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 

das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

12º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

13º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

19
DIAS

Madri 3. Lourdes 1. Tours 1. Paris 3. 
Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1.  
Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES
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14º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

15º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

16º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera Fran-

cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de  
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

17º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA  
(665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

18º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

19º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD Madri - Madri
19 dias

Madri - Roma
16 dias

Paris - Madri
14 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo 2.380 $ 2.020 $ 1.790 $ 1.540 $
Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 2.270 $ 1.920 $ 1.710 $ 1.470 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 8 2.130 $ 1.800 $ 1.590 $ 1.390 $
Supl. quarto single 1.110 $ 830 $ 700 $ 540 $
Supl. meia pensão 250 $ (1) 190 $ (2) 190 $ (3) 140 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (8 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (6 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Munique 
e Barcelona. 
Preços a partir de Março 15 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Madri Meliá Castilla P
Crisol Via Castellana P

Lourdes Nacional TS

Tours Ibis Tours Sud T
Ibis Tours Centre Gare T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. 
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes, praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 

C-51922

Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade 
universitária. Tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Posteriormente, chegada ao hotel e 
hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 

19
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. Florença 1.  
Roma 3. Dubai 4.NOITES

EUROPA PARA TODOS  
COM DUBAI E ABU DHABI
Para conhecer a Europa e os Emirados Árabes

Roma

Paris

Bordeaux

Madri

Florença
Veneza

Munique

Heidelberg

Dubai

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

15º Dia (Sábado) ROMA-DUBAI (avião)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para viajar 
a Dubai (vôo não esta incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

16º Dia (Domingo) DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída em 
veículos 4x4 rumo às fantásticas dunas, para desfru-
tar de um pôr do sol árabe. Continuação para nosso 
Campo no Deserto, onde nos esperam os espetos 
de cordeiro grelhados, os cachimbos de água, os 
sons relaxantes da música árabe e a antiga arte da 
dança do ventre. Aproximadamente às 21h30 min, 
retorno ao hotel. Hospedagem.

17º Dia (Segunda) DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a região 
de Deira, onde visitaremos o Museu de Dubai. Passa-
remos pelo mercado das especiarias e pelo mercado 
do ouro, atravessando o canal a bordo das famosas 
“Abras”, embarcações típicas dos primeiros pesca-
dores dos Emirados. Seguiremos para o bairro de 
Jumeirah, onde encontraremos as típicas mansões 
dos “Emirates”. Daremos uma parada para fazerfotos 
da Mesquita de Jumeirah e do Burj Al Arab, o único 
hotel de 7 estrelas do mundo. Passaremos pela ave-
nida principal, a Sheikh Zayed Road, onde veremos 
o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Tarde 
livre. Às 19h30, saída para saborear um requintado 
jantar (buffet internacional) a bordo de um Dhow 
tradicional, num passeio de duas horas ao longo 
do canal, apreciando todas as belas vistas. Retorno 
ao hotel. Hospedagem.

18º Dia (Terça) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Passaremos 
pelo porto Jebel Ali, o maior porto artificial do mundo, 
rumo à capital dos EAU. Admiraremos a Mesquita do 
Sheikh Zayed, a terceira maior do mundo, bem como 
seu túmulo. Seguiremos para a ponte Al Maqta passan-
do por uma das partes mais ricas de Abu Dhabi, a área 
ministerial. Chegada a Corniche Road, comparada a 
Manhattan por seu skyline. Almoço buffet internacio-
nal em um restaurante de hotel 5*. Parada para fotos 
no hotel Emirates Palace. Seguiremos para a área de 
Al Bateen, onde se encontram os palácios da família 
Real. Parada no Heritage Village, uma reconstrução 
de uma vila de oásis tradicional, que proporciona uma 
visão interessante do passado do Emirado. Aspectos 
tradicionais do modo de vida no deserto, incluindo 
uma fogueira com cafeteiras, uma tenda feita de pelos 
de cabra e um sistema de irrigação falaj, são exibidos 
de maneira atraente no museu aberto. Finalmente, ao 
retornar a Dubai, passaremos pelo parque da Ferrari 
(não inclui entrada) para tirar fotos ou fazer compras 
(20 minutos). Chegada a Dubai. Hospedagem.

19º Dia (Quarta) DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas para Emirados Árabes:
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo e as 

vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa obri-

gatória (Turismo Dirham) a ser pago pelo passageiro 
diretamente no hotel. (Dependendo da categoria do 
hotel, a taxa varia entre 5 a US $ 6 por quarto, por noite).

- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por favor, 
consulte ao fazer a reserva. 

- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, 
consulte ao fazer a reserva.

GA

RANTIDASDatas de saída: Sábados Incluindo
• Traslados: Chegada/Madri,  

saída/Roma, chegada/saída Dubái.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma).
• Café da manhã buffet.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença e Roma.
• Tour de meio dia em Dubai.
• Jantar no cruzeiro Dhow com traslados.
• Tour de dia completo em Abu Dhabi com almoço.
• Safari no deserto com traslados e jantar.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
Madri - Dubái 19 días París - Dubái 15 días

Em quarto duplo 2.430  $ Em quarto duplo 2.150  $
Supl. quarto single 1.060  $ Supl. quarto single 840  $
Supl. meia pensão 180 $ (1) Supl. meia pensão 140  $ (2)

Suplementos em Dubái Suplementos em Dubái 
Saidas 16/Set/23 ate 9/Mar/24 Saidas 20/Set/23 ate 13/Mar/24
Em quarto duplo 100  $ Em quarto duplo 100  $
Suplemento quarto single 45  $ Suplemento quarto single 45  $
Eventos: Set. 23, 30, 2024: Jan. 13, 20, Fev. 3, 10 Eventos: Set. 27, Out. 4, 2024: Jan. 17, 24, Fev. 7, 14
Em quarto duplo 235  $ Em quarto duplo 235  $
Suplemento quarto single 235  $ Suplemento quarto single 235  $
Saida Dez. 16 (fim de ano) 435  $ Saída Dez 20 (fim de ano) 435  $
(1) Exceto Madri, Paris, Roma e Dubái (5 jantares/almoços). (2) Exceto Paris, Roma e Dubái (4 jantares/almoços). 
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas 
a Bordeaux e Munique. As datas dos eventos em Dubái estão sujeitas a modificações, verifique no momento da reserva. 
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

• Passagem aéreo Roma-Dubai

Não inclui

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Dubai Hilton Garden Inn Jaddaf P
Mena Plaza Al Barsha P
Carlton Al Barsha P

Hotéis previstos 
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1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite 
você pode fazer a visita opcional Paris Iluminada 
para se familiarizar com a bela capital francesa 
e desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo 
do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 

C-520202

la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade 
universitária. Tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Posteriormente, chegada ao hotel e 
hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 

nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. 
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes, praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 

20
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.  
Nice 1. Barcelona 3.NOITES
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Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

15º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

16º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.

17º Dia (Segunda) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para continuar visitando a cidade por conta 
própria, admirar seus edifícios, praças, ruas, etc.

18º Dia (Terça) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Dia libre sua dis-
posição.

19º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

20º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Madri - Madri
20 dias

Madri - Roma
15 dias

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo 2.290 $ 1.820 $ 2.050 $ 1.540 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 2.180 $ 1.730 $ 1.950 $ 1.470 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 2.010 $ 1.640 $ 1.760 $ 1.390 $
Supl. quarto single 1.130 $ 740 $ 930 $ 540 $
Supl. meia pensão 290 $ (1) 180 $ (2) 250 $ (3) 140 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (5 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas 
a Bordeaux, Munique e Barcelona. 
Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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universitária. Tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Posteriormente, chegada ao hotel e 
hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 

construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

DESDE

3.640 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 

C-52122

panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou a 
“Vênus de Milo”. Você também pode continuar des-
cobrindo outros lugares encantadores desta cidade 
cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade 

21
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. 
Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1.  
Florença 1. Roma 3. 
Atenas 2. Cruzeiro 4.

NOITES

INCLUINDO Cruzeiro de 4 dias

EUROPA PARA TODOS COM CRUZEIRO 
PELAS ILHAS GREGAS

Atenas

Paris

Madri Roma

Florença

Veneza

Heidelberg

Munique

Bordeaux

Escanea-me
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14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

15º Dia (Sábado) ROMA-ATENAS (avião)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para viajar a 
Atenas (vôo não esta incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem. Resto do dia livre.

16º Dia (Domingo) ATENAS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos à cidade. O estádio Panatinaico de 
Atenas onde se realizaram as primeiras Olimpíadas 
modernas (1896), seguiremos com a visita panorâ-
mica entre as principais avenidas do centro para ver 
os prédios mais importantes como o Parlamento, a 
igreja católica, o museu de moeda, a faculdade, a 
academia y à biblioteca nacional. Continuaremos 
até a pedra sagrada de Acropolis y viviremos os 
momentos mais emocionantes do sigilo de Ouro de 
Atenas. Visitaremos os Propileos, o templo Iônico 
de Atenas Nike, o Erectheion e o Partenon. Resto 
do dia livre.

17º Dia (Segunda) ATENAS-MYKONOS 
(cruzeiro)
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao porto 

de Lavrion para embarcar é começar nosso cruzei-
ro de 4 dias. Saida as 13:00 hrs. Ó primeiro porto 
que visitaremos será Mykonos. Ilha cosmopolita 
famosa por às suas praias é vida noturna. Jantar e 
alojamento a bordo.

18º Dia (Terça) KUSADASI-PATMOS 
Pensão completa a bordo. Chegada em Kusadasi 
as 07:00 hrs. Ó barco permanecerá até as 13:00 hrs. 
Navegação à Patmos onde chegaremos as 16:30 hrs. 
O barco permanecerá até as 21:30 hrs. 

19º Dia (Quarta) RODAS
Chegada a Rodes às 07:00 hrs. Partida de Rodes às 
18:00 hrs. Pensão completa a bordo.

20º Dia (Quinta) HERAKLION-SANTORINI 
Chegada a Heraklion as 07:00 hrs. Saída as 12:00 hrs 
ate Santorini. O barco permanecerá até as 21:30 hrs. 
Pensão completa.

21º Dia (Sexta) ATENAS
Café da manhã. Cedo na parte de manhã chegada 
ao porto de Lavrion as 06:00 hrs. Desembarque é 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Notas: 
- (*) O suplemento de Tarifa Melhorada no cruzeiro 

incluiseleção de bebidas Premium, Wi-FI grátis, 1 hora 
por dia, cupom de $ 160 para desconto em excursões 
opcional em terra, apenas utilizável mediante reserva 
prévia das excursões. 25% de desconto em restaurantes 
especiais.

Incluindo
• Traslado: Chegada/Madri, saída/Roma,  

chegada/saída Atenas.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma)
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza,  

Florença, Roma e Atenas.
• Café da manhã buffet.
• Cabine de categoria interior IB.
• Pensão completa durante o cruzeiro, com 

bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de $80 para desconto nas excursões 

opcionais em terra, durante ocruzeiro, apenas 
utilizável se houver reserva prévia das excursões.

• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

• Passagem aéreo Roma-Atenas.
Não inclui

GA

RANTIDASDatas de saída: Sábados
Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Atenas Golden City T
Cristal City T

Cruzeiro Celestyal Cruises

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Madri – Atenas
21 dias

Paris – Atenas
17 dias

Em quarto duplo 3.640 $ 3.360 $
Supl. quarto single 1.485 $ 1.285 $
Supl. meia pensão 180 $ (1) 140 $ (2)

Supl. cabine externa (XB)
Em quarto duplo 300 $ 300 $
Supl. quarto single 85 $ 85 $
Supl. taxas de embarque e gorjetas 199 $ 199 $
*Supl. Tarifa Melhorada no cruzeiro 230 $ 230 $

(1) Exceto Madri, Paris, Roma e Atenas (5 jantares/almoços). (2) Exceto Paris, Roma e Atenas (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas 
a Bordeaux e Munique.
Nas saídas de Outubro 21 e 28, a visita de Atenas será feita em inglês.
(*) Durante o cruzeiro, por razões operacionais e variações climáticas, a rota pode ser modificada, sem alterar a essência da viagem. 
(**) Nas saídas de Outubro 14, 21, 28, a rota do cruzeiro sera modificada.
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EUROPA TOTAL
Para conhecer as Grandes Capitais e as paisagens da Europa

DESDE

2.460 $

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre para 
conhecer um dos maiores expoentes arquitetônicos 
deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 
de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 

C-422520

encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 
km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-

mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG  
(545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 

para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

15º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

22
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. 
Orleans 1. Londres 3. 
Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3.  
Nice 1. Barcelona 1.

NOITES

Madri

Paris

Barcelona Roma

Florença
Veneza

Munique

Heidelberg

Bordeaux

Londres

Orleans

Nice  

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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16º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

17º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

18º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

19º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de  
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

20º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

21º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

22º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD Madri - Madri
22 dias

Madri - Roma
19 dias

Londres - Madri
17 dias

Londres - Roma
14 dias

Em quarto duplo 2.790 $ 2.450 $ 2.280 $ 1.920 $
Em quarto duplo Junho 20 a Agosto 15 2.650 $ 2.330 $ 2.170 $ 1.830 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Março 5 2.460 $ 2.160 $ 2.030 $ 1.730 $
Supl. quarto single 1.220 $ 1.050 $ 960 $ 790 $
Supl. meia pensão 270 $ (1) 210 $ (2) 190 $ (3) 140 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (8 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (6 jantares/almoços) 
(3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (4) Exceto Londres, Paris e Roma (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux, Munique ou Barcelona a hospedagem 
poderá ser feita em cidades vizinhas. 
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Veneza, Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 

nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 

DESDE

2.470 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 

C-522202

panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-

22
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3.  
Heidelberg 1. Munique 1. 
Veneza 1. Florença 1.  
Roma 3. Cairo 3. Cruzeiro 4.

NOITES

INCLUINDO Cruzeiro 4 dias

EUROPA PARA TODOS E EGITO  
COM CRUZEIRO PELO NILO

Roma

Paris

Bordeaux

Madri

Florença
Veneza

Munique

Heidelberg

Cairo

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

15º Dia (Sábado) ROMA-CAIRO (avião)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para viajar 
a Cairo (vôo não esta incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem. Resto do dia livre.

16º Dia (Domingo) CAIRO
Café da manhã.  Visita as Pirâmides de Gizé, pirâmi-
de de Quéops e Quéfren e Miquerinos ea Esfinge 
escavada na rocha que descreve a cabeça do faraó e 
o corpo de um leão. (Não inclui a entrada ao interior 
das pirâmides). Tarde livre. Alojamento.

17º Dia (Segunda) CAIRO-LUXOR (avião) 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto domés-
tico, partida para o Luxor. Chegada em Luxor, e 
traslado para o barco. Almoço. Visita ou os templos 
de Karnak é considerado o maior templo do Egito 
com a sua sala de 132 colunas e Templo de Luxor 
construídas por Amenhotep III e Ramsés II com a sua 
famosa avenida de esfinges. Jantar e noite a bordo.

18º Dia (Terça) LUXOR-EDFU
Pensão completa a bordo. Visita o Vale dos Reis, onde 

os túmulos dos reis quando era Tebas capital egípcia, 
o templo Habu Temple de Hatchepsut, Colossos de 
Memnon. Vela para Edfu. Pernoite a bordo. 

19º Dia (Quarta) EDFU-KOM OMBO
Pensão completa a bordo. Visita o Templo de Horus 
o templo mais bem preservado, onde o  melhor san-
tuário com suas Nauos de Deus e o barco cerimonial. 
Vela para Kom Ombo. Visita o Templo de Sobek o 
deus que simboliza a fertilidade do Nilo com cabeça 
de crocodilo deus falcão ou Haroeris  superior. Vela 
para Assuã, pernoite a bordo.

20º Dia (Quinta) ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Visita a Represa Alta con-
siderada a maior hidrelétrica do mundo no momento, 
com 3.800 metros de comprimento e 111 metros de 
altura, o templo Philae ou o templo da deusa Isis 
construído na época grega e mudou-se para a ilha 
Egelikia para salvá-lo do Nilo depois de fazer a barra-
gem e passeio de faluca ao redor das ilhas de Assuã.

21º Dia (Sexta) ASSUÃ-CAIRO (avião)
Café da manhã. Desembarque e manhã livre. Possi-
bilidade de realizar a excursão opcional ao Templo 
de Abu Simbel. Pela tarde traslado ao aeroporto 
para embarcar com destino ao Cairo. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

22º Dia (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Nota: A ordem do programa em Egito pode variar sem 
afetar seu conteúdo 

Incluindo
• Traslados: Chegada/Madri, saída/Roma,  

chegada/saída Cairo.
• Traslados em vôos internos.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma)
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença e Roma.
• Visitas em Egito de acordo com o itinerário.
• Café da manhã buffet.
• Pensão completa durante o Cruzeiro.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

• Passagem aéreo Roma-Cairo

Não inclui

GA

RANTIDASDatas de saída: Sábados
Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Cairo Pyramids Park P
Oasis Pyramids P
Radisson Blu P

Cruzeiro M/S Solaris II P
M/S Nile Palace P
M/S Sara II P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
Madri – Cairo 22 dias Paris – Cairo 18 dias

Em quarto duplo 2.470 $ Em quarto duplo 2.265 $
Supl. quarto single 1.070 $ Supl. quarto single 935 $
Supl. meia pensão 180 $ (1) Supl. meia pensão 140 $ (2)

Suplementos em Egito Suplementos em Egito
Saidas de 16/Set/2023 ate  9/Mar/2024 Saidas de 20/Set/2023 ate 13/Mar/2024
Em quarto duplo 135 $ Em quarto duplo 135 $
Suplemento quarto single 30 $ Suplemento quarto single 30 $
Saidas: Mar. 18, 25; Dez. 9, 16, 23  
(Pascoa 2023, Natal, Fim de Ano) 170 $

Saidas: Mar 22, 29, Dez: 13, 20, 27   
(Pascoa 2023, Natal, Fim de Ano) 170 $

Supl. vôo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $ Supl. vôo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $

(1) Exceto Madri, Paris, Roma e Cairo (5 jantares/almoços). (2) Exceto Paris, Roma e Cairo (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux ou Munique, a hospedagem poderá ser 
feita em cidades vizinhas. 
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.
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1º Dia (Quarta) LISBOA  
Chegada a Lisboa. Traslado ao hotel por conta pró-
pria. Alojamento e resto do dia livre. 

2º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica de la cidade com Bairro de Alfama, 
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimo, etc. Tarde 
livre. Possibilidade de participar de uma excursão 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

3º Dia (Sexta) LISBOA-FATIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã 
saída ate Fátima, importante centro de peregrinação 
para visitar a Basílica e posteriormente regresso a 
Lisboa. Tempo livre.

4º Dia (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRI  
(615 kms) 
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola para 
chegar até Cáceres. Tempo livre para  conhecer sua 
Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patri-
mônio da Humanidade. Almoço livre. Posteriormente 
continuação da viagem até Madri. Hospedagem.

5º Dia (Domingo) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para com-
pras ou atividades pessoais. Recomendamos uma 
excursão opcional à monumental cidade de Toledo, 
Ávila, Segovia..

6º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

7º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

C-52232

8º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite 
você pode fazer a visita opcional Paris Iluminada 
para se familiarizar com a bela capital francesa 
e desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo 
do rio Sena.

9º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

10º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-

mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

11º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

12º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

13º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-

lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

14º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

15º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura,  pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes,  praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

16º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-

6
DIAS

22
DIAS

Rotativo de a Estadia mínima de 5 noites
NOITES

Madri

Fátima

Lisboa
Cáceres

Florença
VenezaVerona

Paris

Barcelona Roma

Munique

Heidelberg

Bordeaux

Nice  

Você pode contratar o trecho que pre ferir 
ou o itinerário completo

Escanea-me DESDE

700 $
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lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

17º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

18º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostra-
da dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera 
Francesa. Hospedagem. Possibilidade de parti-
cipar de uma excursão opcional para conhecer o 
Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de  Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

19º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA  
(665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

20º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

21º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para des-
frutar de esta cidade. Poderá finalizar sua estadia 
em Madri o prolongar sua estadia em Espanha o 
continuar ate Lisboa, a sua conveniência. 

22º Dia (Quarta) MADRI-LISBOA (615 kms)
Café da manhã. Saída para Lisboa. Enlace com e dia 
primeiro de itinerário.

GA

RANTIDAS

De Março 29/2023 a Fevereiro 28/2024 
(exceto 2/Agosto)
Dia 1º em Lisboa (Quartas-feiras)

Lisboa Todas as Quartas-feiras
(exceto 2/Agosto)

Madri Todas as Segundas-feiras e 
Sábados

Paris Todas as Quartas-feiras
Veneza Todas as Segundas-feiras
Roma Todas as Quartas-feiras
Barcelona Todos os Domingos

Datas de saída:

Preços por pessoa USD Trecho mínimo de 
utilização iniciando na 
Cidade de sua escolha 

6 dias (5 noites)

Dia adicional:  
(preço por noite)

ITINERÁRIO 
COMPLETO

22 dias
(21 noites)

Em quarto duplo 700 $ 140 $ 2.800 $

Supl. quarto single 350 $ 70 $ 1.440 $

Suplemento Meia Pensão  
(exceto capitais) preço por jantar/
almoço 55 $ 55 $ 55 $

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux, Munique e Barcelona a hospedagem 
poderá ser feita em cidades vizinhas. Obrigatório o pernoite completo nas capitais conforme o itinerário.

Incluindo
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Madri, Paris, 

Veneza, Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Lisboa, França, Itália e 

Barcelona. 

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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Circuito clássico e econômico

DESDE

2.610 $

1º Dia (Segunda ) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quarta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Quinta) MADRI-TOLEDO-MADRI  
(140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
saída para a cidade imperial de Toledo. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Retorno para Madri e resto do 
tempo livre para desfrutar desta cosmopolita cidade. 

5º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

6º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre para 
conhecer um dos maiores expoentes arquitetônicos 
deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 
de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.

7º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

C-42352 

8º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

9º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

10º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

11º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 

panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

12º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

13º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

14º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo 
livre para admirar esta bela cidade medieval, que 
preserva suas muralhas, torres e portas originais, 
contemplar suas típicas ruelas e a antiga arqui-
tetura germânica. Continuação através da Rota 
Romântica apreciando suas belas paisagens, para 
chegar a Munique, capital do Estado da Baviera e 
importante centro econômico e universitário da 
Alemanha. Possibilidade de fazer uma visita opcio-
nal para conhecer os lugares mais emblemáticos da 
cidade. Hospedagem.

15º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

16º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 

23
DIAS

Madri 4. Bordeaux 1. Orleans 1. 
Londres 3. Paris 3. Heidelberg 1.  
Munique 1. Veneza 1. Florença 1. 
Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

NOITES

INCLUINDO excursão a Toledo

Madri Barcelona Roma

Florença
Veneza

Munique

HeidelbergParis

Londres

Bordeaux

Orleans

Nice 

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

17º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura,  pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes,  praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

18º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

19º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 

romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

20º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável  Autos-
trada dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera 
Francesa. Hospedagem. Possibilidade de parti-
cipar de uma excursão opcional para conhecer o 
Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de  Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

21º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA  
(665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.

22º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

23º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal. 

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Toledo, Londres, 

Paris, Veneza, Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Preços por pessoa USD Madri - Madri
23 dias

Madri - Roma
20 dias

Londres - Madri
17 dias

Londres - Roma
14 dias

Em quarto duplo 2.980 $ 2.620 $ 2.280 $ 1.920 $
Em quarto duplo Junho 19 a Agosto 14 2.840 $ 2.490 $ 2.170 $ 1.830 $
Em quarto duplo Outubro 23 a Março 4 2.610 $ 2.300 $ 2.030 $ 1.730 $
Supl. quarto single 1.290 $ 1.120 $ 960 $ 790 $
Supl. meia pensão 270 $ (1) 210 $ (2) 190 $ (3) 140 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (8 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (6 jantares/almoços) 
(3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (4) Exceto Londres, Paris e Roma (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux, Munique e Barcelona a hospedagem 
poderá ser feita em cidades vizinhas. 
Preços a partir de Março 11 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.
10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.
11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.
12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 

Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.
14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
15º Dia (Sábado) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar 
explorando por conta própria esta cidade monumen-
tal repleta de história e monumentos, percorrer suas 
belas praças e fontes ou caminhar pelos antigos fóruns 
e ruínas do poderoso Império Romano.

16º Dia (Domingo) ROMA-TEL AVIV (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de 

EUROPA PARA TODOS E  
TERRA SANTA

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 4.  
Tel Aviv 3. Galileia 1. Jerusalém 3.NOITES

Uma viagem inesquecível para conhecer Madri, Paris, Veneza,  
Florença e Roma, bem como a experiência de visitar a Terra Santa

DESDE

3.640 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-

C-52322

tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 

23
DIAS

Madri

Florença

Veneza

Munique

Heidelberg

Tel Aviv

Roma

Paris

Bordeaux

Escanea-me
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avião para Tel Aviv (vôo não esta incluído). Chegada 
ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

17º Dia (Segunda) TEL AVIV 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ter um 
primeiro contato com Israel. Recomendamos uma 
excursão opcional a Massada e Mar Morto. 

18º Dia (Terça) TEL AVIV 
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jaffa 
para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São 
Pedro. Em seguida, faremos uma visita panorâmica 
pelos principais pontos turísticos da cidade: rua 
Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu de Tel Aviv, 
Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmel e visita ao 
Museu Anu. Tarde livre. 

Dia 19º (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA (250 kms) 
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o 
Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. 
Continuação para Haifa para visitar o Santuário do 
Báb e os Jardins Persas. Vista panorâmica do alto 
do Monte Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. 
Seguiremos para São João de Acre para apreciar as 
fortificações medievais dos Cavaleiros Templários, e 
continuaremos até a cidade da Cabala, Safed, com 
seu misticismo judaico. Visita à una Sinagoga. Pros-
seguiremos nossa viagem através das montanhas da 
Galileia até chegar ao Kibutz. Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM  
(250 kms)
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do 
Kibutz, saída para o Monte das Beatitudes, lugar 
do Sermão da Montanha. Seguiremos para Tabgha, 
onde ocorreu o milagre de multiplicação dos pães 
e peixes. Continuação para Cafarnaum para visitar 

a antiga sinagoga e a casa de Pedro. Via Tiberíades, 
nos dirigiremos até Yardenit, local onde Jesus foi 
batizado. Continuação para Nazaré para visitar a 
Basílica, a carpintaria e a fonte da Virgem. Pelo Vale 
do Jordão, através do deserto da Judeia, chegare-
mos a Jerusalém. Hospedagem. 

21º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-
JERUSALÉM (25 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saída para o Monte 
das Oliveiras para admirar uma vista panorâmica 
da cidade. Seguiremos para o Horto de Getsêmani 
para visitar a Basílica da Agonia. Visita ao museu 
de Israel donde se encontra o Santuário de Livro 
e a Maqueta de Jerusalém. Continuação para o 
Museu do Holocausto. À tarde, saída para Belém 
para visitar a Igreja da Natividade, a Gruta de São 
Jerônimo e a Basílica de Santa Catarina. Retorno 
para Jerusalém. 

22º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída a Monte Sião 
para visitar o Túmulo do rei David o Cenáculo e a 
Abadia da Dormição. Saída para a cidade velha. 
Percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visi-
tando o Mosteiro da Flagelação, a Capela da Con-
denação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Continua-
remos através do Bairro Judeu e o Cardo Romano 
até o Museu da Cidadela. Desta vez, iremos para a 
cidade nova para dar fazer uma visita panorâmica: 
Kneset, Residência Presidencial, Teatro Municipal. 
Seguiremos para Ein Kerem, lugar de nascimento 
de São João Batista. Continuaremos até o Muro 
das Lamentações. 

23º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. 
Fim dos serviços.

Incluindo
• Traslados: Chegada / Madri, saída / Roma. 

Chegada / Tel Aviv, saída / Jerusalém.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma).
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença, Roma, Tel Aviv, Jerusalém e Belén.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

• Passagem aéreo Roma-Tel Aviv.

Não inclui

GA

RANTIDASDatas de saída: Sábados

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
Madri - Jerusalém 23 dias Paris - Jerusalém 19 dias

Em quarto duplo 3.640 $ Em quarto duplo 3.350 $
Supl. quarto single 1.885 $ Supl. quarto single 1.760 $
Supl. meia pensão exceto, Madri, Paris 
e Roma (11 jantares/almoços) 365 $

Supl. meia pensão exceto,  
Paris e Roma (10 jantares/almoços) 325 $

Suplementos Israel Suplementos Israel
Pacoa: Março 18 365 $ Páscoa: Março 22 365 $
T. Alta: Mar: 25, Abr: 1, 8, 15, 22, 29,
Mai: 6, Jul: 15, 22, 29, Ago: 5, 12, 26,
Set: 23, 30, Out: 7, 14 95 $

T. Alta: Mar: 29, Abr: 5, 12, 19, 26,
Mai: 3, 10 Jul: 19, 26, Ago: 2, 9, 16, 30,
Set: 27, Out, 4, 11, 18 95 $

Sukkot: Setembro: 9, 16 365 $ Sukkot: Setembro: 13, 20 365 $

Notas: Não incluso no preço: vistos, taxas de fronteira. Supl. de meia pensão não inclui jantar no 16º dia. Durante a celebração 
de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux ou Munique, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas. 
A saída de 2/Setembro, não poderá fazer a excursão opcional de Masada e do Mar Muerto. 
Preços a partir de Janeiro 27 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Fevereiro 4 18
Março 4 11 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Tel Aviv Sea Net T

Galileia Kibutz T

Jerusalém Prima Park T

Hotéis previstos 
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E o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade 
universitária. Tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Posteriormente, chegada ao hotel e 
hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEIDELBERG-ROTA 
ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 

e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

15º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

16º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 

EUROPA TOTAL E ILHAS GREGAS
Para conhecer as grandes capitais de Europa  
com cruzeiro pelas ilhas gregas

DESDE

4.270 $

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre para 
conhecer um dos maiores expoentes arquitetônicos 
deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 
de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 
encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
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Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 
km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 

25
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1.  
Orleans 1. Londres 3. Paris 3.  
Heidelberg 1. Munique 1. 
Veneza 1. Florença 1.  
Roma 3. Atenas 2. Cruzeiro 4.

NOITES

INCLUINDO Cruzeiro de 4 dias

Atenas

Orleans

Madri Roma
Florença

Veneza

Paris Heidelberg

Munique

Bordeaux

Londres

Escanea-me



147

EU
RO

PA
 A

O 
SE

U 
AL

CA
NC

E

Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

17º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

18º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

19º Dia (Sábado) ROMA-ATENAS (Avião)  
(1.023 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de 
avião para Atenas. (vôo não este incluído). Chegada 
ao aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Resto do tempo livre.

20º Dia (Domingo) ATENAS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
à cidade, com o Estádio Panathinaiko de Atenas, 
onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos 
dos tempos modernos (1896). Seguiremos percor-
rendo as principais avenidas do centro para ver os 
edifícios mais importantes, como o Parlamento, a 
Igreja Católica, o Museu da Moeda, a Faculdade, a 
Academia e a Biblioteca Nacional. Continuaremos 

para a Rocha Sagrada da Acrópole e viveremos os 
momentos mais emocionantes a Idade de Ouro de 
Atenas. Visitaremos o Propileus, o Templo jônico 
de Atena Nice, o Erection e o Partenon. Resto do 
tempo livre.

21º Dia (Segunda) ATENAS-MIKONOS 
(Cruzeiro)
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar 
no cruzeiro da companhia Celestyal Cruises. Aco-
modação no camarote. Saída da embarcação às 
13:00 hrs. Chegada a Mikonos às 18 hrs; o barco 
permanecerá ancorado até as 23 hrs. Pensão com-
pleta a bordo.

22º Dia (Terça) KUSADASI (Turquia)-PATMOS 
Chegada a Kusadasi às 7:00 hrs. Embarque e nave-
gação para Patmos. Chegada às 16:30 hrs. Saída às 
21:30 hrs. Pensão completa a bordo.

23º Dia (Quarta) RODES
Chegada a Rodes às 07:00 hrs. Partida de Rodes às 
18: 00 hrs. Pensão completa a bordo.

24º Dia (Quinta) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI 
Chegada a Heraklion às 7 hrs. O barco permane-
cerá ancorado até as 12:00 hrs. Navegação ate a 
mágica ilha de Santorini. Saída às 21:30 hrs. Pensão 
completa a bordo.

25º Dia (Sexta) ATENAS
Chegada ao porto do Lavrion às 7 hrs. Desembarque 
e traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

Notas: 
- (*) O suplemento de Tarifa Melhorada no cruzeiro inclui
seleção de bebidas Premium, Wi-FI grátis, 1 hora por dia, 

cupom de $ 160 para desconto em excursões opcional 
em terra, apenas utilizável mediante reserva prévia das 
excursões. 25% de desconto em restaurantes especiais.

Incluindo
• Traslados: Chegada / Madri, saída / Roma, 

chegada/saída Atenas.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma).
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Veneza, Florença, Roma e Atenas.
• Café da manhã buffet.
• Camarote cabine IB (interna)
• Pensão completa durante o cruzeiro, com 

bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de $80 para desconto nas excursões 

opcionais em terra, durante o cruzeiro, apenas 
utilizável se houver reserva prévia das excursões.

• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.
• Seguro turístico.

• Passagem aéreo Roma-Atenas.

Não inclui

GA

RANTIDASDatas de saída: Terças-feiras
Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Cidade Hotel Cat.

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Atenas Golden City / Cristal City T

Cruzeiro Celestyal Cruises

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Madri - Atenas 
25 dias

Paris - Atenas 
17 dias

Em quarto duplo 4.270 $ 3.360 $
Supl. quarto single 1.800 $ 1.285 $
Supl. meia pensão 210 $ (1) 140 $ (2)

Supl. cabine externa (XB)
Em quarto duplo 300 $ 300 $
Supl. quarto single 85 $ 85 $
Supl. taxas de embarque e gorjetas 199 $ 199 $
* Supl. Tarifa Melhorada no cruzeiro 230 $ 230 $

(1) Exceto Madri, Londres, Paris, Roma e Atenas (6 jantares/almoços). (2) Exceto Paris, Roma e Atenas (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux ou Munique, a hospedagem poderá ser 
feita em cidades vizinhas.
Nas saídas de Outubro 17, 24, 31, a visita de Atenas será feita em inglês.
(*) Durante o cruzeiro, por razões operacionais e variações climáticas, a rota pode ser modificada, sem alterar a essência da viagem. 
(**) Nas saídas de Outubro 10, 17, 24, 31, a rota do cruzeiro sera modificada.
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nante Passo Alpino do Brennero, com uma das pontes 
mais altas da Europa, a “Europabrücke”, rumo à Itália, 
para chegar a Verona, cidade imortalizada por William 
Shakespeare em seu romance “Romeu e Julieta”. 
Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem.
11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.
12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 
exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
15º Dia (Sábado) ROMA-ISTAMBUL (avião)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para viajar a 
Istambul (vôo não esta incluído). Chegada ao aero-
porto de Istambul (IST) (novo aeroporto internacio-
nal). Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
16º Dia (Domingo) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Possibilidade 
de tomar a excursão opcional, dia inteiro, guiada com 
almoço para admirar a bela vista do Corno de Ouro e 
visitar a Catedral de San Jorge; visita da Mesquita de 
Suleyman o Magnífico, ao Bazar de Especiarias, e um 
fascinante passeio de barco pelo estreito do Bósforo. 
17º Día (Segunda) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Possibi-
lidade de tomar a excursão opcionai para visitar à 
magnífica residência dos Sultones no Palácio Topkapı; 
Museu da Basílica e Mesquita de Santa Sofia, que 
é uma obra-prima de engenharia e arquitetura, o 
famoso Grande Bazar. 
18º Dia (Terça) ISTAMBUL-ANKARA-
CAPADÓCIA 
Café da manhã. Saída cedo de ônibus para Ankara 
e visitar a capital turca e ao mausoléu do fundador 
da República. Chegada na Capadócia. Jantar e hos-
pedagem. Os passageiros que desejarem fazê-lo 
poderão viajar de avião. Consultar suplemento.
19º Dia (Quarta) CAPADÓCIA
Possibilidade de realizar a excursão opcional de 
“passeio de balão” ao amanhecer para admirar uma 
das mais belas paisagens a terra.
Café da manhã. Partida para visitar esta região de 

DESDE

4.090 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 
3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.
4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.
5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.
6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.
7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-

C-52523

mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca pas-
sando por paisagens alpinas inigualáveis para chegar 
a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. Seguiremos 
ao longo da estrada e atravessaremos o impressio-

25
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1.  
Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. 
Istanbul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1.  
Kusadasi 1. Cruzeiro 2. Atenas 1.

NOITES

EUROPA PARA TODOS E  
TURQUIA COM ILHAS GREGAS
Com cruzeiro pelas Ilhas Gregas

Roma

Paris

Bordeaux

Madri

Florença

Veneza

Munique

Heidelberg

Istanbul

Escanea-me
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paisagem formada por larva vulcanica. Visita aos 
inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, escava-
do nas rochas e decorados com afrescos. Visita aos 
impressionantes vales da região e desfrute das vistas 
deslumbrantes das “chaminés de fadas”. Visita a uma 
cidade subterrânea de antigas comunidades locais 
para proteger-se de ataques. Visita a um centro de 
jóias e pedra típica da Capadócia e a uma fábrica 
de tapetes. Jantar e hospedagem.
20º Día (Quinta) CAPADÓCIA-PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar a 
antiga Hierapolis e o Castelo de Algodão, verdadeira 
maravilha natural, uma cascata gigante, estalactites 
e piscinas naturais formadas ao longo dos séculos. 
Jantar e hospedagem.
21º Dia (Sexta) PAMUKKALE-ÉFESO-
KUSADASI/IZMIR 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-ro-
mana melhor preservada na Ásia Menor dos séculos I 
e II que mantém tesouros como o teatro romano que, 
a Biblioteca de Celso e rua de Marmore. Visitaremos 
a Casa da Virgem Maria, a suposta última casa da 
mãex de Jesus, e hoje é um local de peregrinação. 
Continuação com a visita de uma loja de couro e um 
outlet de marcas internacionais. Jantar e hospedagem. 
22º Dia (Sábado) KUSADASI/IZMIR (Turquia)-
CRUZEIRO-(Grécia) PATMOS
Café da manhã. Traslado ao porto para iniciar o 
cruzeiro pelas ilhas gregas. Embarque e navegação 
para Patmos. Chegada as 16:30 hrs. Saída as 21:30 
hrs. Pensão completa a bordo.

23º Dia (Domingo) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI  
Chegada a Heraklion às 7 hrs. Partida às 12 horas 

para Santorini, onde chegaremos às 16: 30hrs. O 
Navio permanecerá ancorado até às 21:30 hrs. 
Pensão completa a bordo.

24º Dia (Segunda) ATENAS
Chegada ao porto do Lavrion às 06:00 horas. Desem-
barque e visita panorâmica pela cidade, com a Acró-
pole para admirar o Partenon, Erecteion, Arco de 
Adriano, Parlamento, Estádio, etc. Resto do dia livre. 
Hospedagem no hotel.

25º Dia (Terça) ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas Turquia e Grécia:
- A ordem do itinerário pode ser alterada, sempre respei-

tando as visitas a serem feitas. Nos feriados, são oferecidas 
visitas semelhantes em caso de estarem fechadas. 

- Acomodação pode ser em Izmir ou Kusadasi em algumas 
saídas.

- Durante o cruzeiro, por razões operacionais e variações 
climáticas, a rota pode ser modificada, sem alterar a 
essência da viagem. 

- Nas saídas de 14, 21, 28 de Outubro, a visita de Atenas 
será feita em inglês.

- Nas saídas de 14, 21, 28 de Outubro, a rota do cruzeiro 
sera modificada.

- Nas saídas de Abr. 8, Jun. 10, 17, Julho. 1, Out. 14, por 
coincidir com festivais locais na Turquia, o itinerário pode 
ser modificado.

- (*) O suplemento de Tarifa Melhorada no cruzeiro inclui 
seleção de bebidas Premium, Wi-FI grátis, 1 hora por dia, 
cupom de $ 160 para desconto em excursões opcional 
em terra, apenas utilizável mediante reserva prévia das 
excursões. 25% de desconto em restaurantes especiais.

Incluindo
• Traslados: Chegada/Madri, saída/Roma,  

chegada/Istambul (novo aeroporto), saída/Atenas. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma).
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Refeições indicadas no programa.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença, Roma e Atenas.
• Visitas em Turquía según programa.
• Pensão completa durante o cruzeiro, com 

bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de $80 para desconto nas excursões 

opcionais em terra, durante o cruzeiro, apenas 
utilizável se houver reserva prévia das excursões.

• Cabine de categoria interior IB.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

• Passagem aéreo Roma-Istambul.

Não inclui

GA

RANTIDASDatas de saída: Sábados
Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Istanbul Crowne Plaza Harbiye P
Holiday Inn Sisli Istanbul P
Dedeman Istanbul P

Capadocia Signature Hotel S* Class P
Avrasya Hotel P
7 By Cappadocia Hotel P

Pamukkale Adempira Termal P
Villa Lycus Butik Hotel P
Colossae Spa Termal Hotel P

Kusadasi/
Izmir

Signature Blue Resort P
Richmond Resort Kusadasi P
Ramada Plaza Izmir P

Atenas Golden City / Cristal City T

Cruzeiro Celestyal Cruises  

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Madri - Atenas
25 dias

Paris - Atenas
21 dias

Em quarto duplo 4.090 $ 3.890 $
Supl. quarto single 1.750 $ 1.630 $
Supl. meia pensão 180 $ (1) 140 $ (2)

Supl. taxas de embarque e gorjetas 149 $ 149 $
Supl. opção avião (Istanbul-Capadocia, incluindo traslados)  
(1 mala, no max. 15 kgs) 215 $ 215 $
Suplemento Tarifa Melhorada no cruzeiro 215 $ 215 $

(1) Exceto Madri, Paris, Roma, Istanbul e Atenas (5 jantares/almoços). (2) Exceto Paris, Roma, Istanbul e Atenas (4 jantares/almoços). 
Nota: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux ou Munique, a hospedagem poderá ser 
feita em cidades vizinhas.
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10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 

para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

15º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

16º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 

EUROPA TOTAL E EGITO 
COM CRUZEIRO PELO NILO

Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. 
Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3. Cairo 3. Cruzeiro 4.NOITES

Para conhecer as Grandes  
Capitais de Europa e as terras dos faraós

DESDE

3.150 $
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faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

26
DIAS

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre para 
conhecer um dos maiores expoentes arquitetônicos 
deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 
de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 

INCLUINDO Cruzeiro 4 dias
Orleans

Madri Roma

Cairo

Florença

Veneza

Paris Heidelberg

Munique

Bordeaux

Londres

Saídas 
garantidas

em 
Português
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desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

17º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

18º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

19º Dia (Sábado) ROMA-CAIRO (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar 
de avião para Cairo. (vôo não esta incluído). Che-
gada ao aeroporto.  Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

20º Dia (Domingo) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a 
única das sete maravilhas do mundo que ainda resis-
te, construída há mais de 4500 anos. A enigmática 
Esfinge foi esculpida a partir de uma única pedra de 

72 metros de comprimento e 20 de altura e repre-
senta a cabeça do Faraó num corpo de leão. (Não 
inclui a entrada ao interior das pirâmides). Tarde livre.

21º Dia (Segunda) CAIRO-LUXOR (avião)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto para embarcar no vôo com destino a Luxor. 
Chegada e traslado ao barco. Distribuição dos cama-
rotes e almoço. Visita ao Templo de Karnak, consi-
derado o maior do Egito com a avenida de estátuas 
de carneiros, um complexo de fortificações com 22 
templos de diferentes épocas faraônicas. Templo 
de Luxor, construído durante o reinado dos faraós 
Amenófis III e Ramsés II, com sua avenida de esfin-
ges. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

22º Dia (Terça) LUXOR-EDFU
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita à 
margem ocidental de Luxor, que compreende os 
Colossos de Memnon, o Vale dos Reis e o Templo 
de Hatchepsut. Navegação para Edfu passando pela 
eclusa de Esna.

23º Dia (Quarta) EDFU-KOM OMBO
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita ao 
Templo de Hórus, o deus falcão, filho de Ísis e Osí-
ris. Navegação para Kom Ombo. Visita ao templo 
de Sobek, o deus crocodilo e Haroëris. Navegação 
para Assuã.

24º Dia (Quinta) ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita à Repre-
sa Alta, considerada a maior do mundo, ao Templo 
de Philae, a ilha do amor. À tarde, passeio de faluca 
ao longo do rio Nilo.

25º Dia (Sexta) ASSUÃ-CAIRO (avião)
Café da manhã. Desembarque e manhã livre. Possi-
bilidade de realizar a excursão opcional ao Templo 
de Abu Simbel. Pela tarde traslado ao aeroporto 
para embarcar com destino ao Cairo. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

26º Dia (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Incluindo
• Traslados: Chegada / Madri, saída / Roma,  

chegada/saída Cairo.
• Traslados em vôos internos.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma).
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Veneza, Florença e Roma.
• Visitas em Egito de acordo programa.
• Café da manhã buffet.
• Pensão completa durante o Cruzeiro.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália. 
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
Madri - Cairo 26 dias Paris - Cairo 18 dias

Em quarto duplo 3.150 $ Em quarto duplo 2.265 $
Supl. quarto single 1.380 $ Supl. quarto single 935 $
Supl. meia pensão 210 $ (1) Supl. meia pensão 140 $ (2)

Suplementos em Egito Suplementos em Egito
Saidas de 12/Set/2023 ate 5/Mar/2024 Saidas de 20/Set/2023 ate 13/Mar/2024 
Em quarto duplo 135 $ Em quarto duplo 135 $
Supl. quarto single 30 $ Supl. quarto single 30 $
Saidas: Mar. 14, 21, Dez. 5, 12, 19, 
2024: Mar. 5 (Pascoa 2023, Natal, 
Fim de Ano, Pascoa 2024) 170 $

Saidas: Mar. 22,29 Dez. 13, 20, 27, 
2024: Mar. 13 (Pascoa 2023, Natal, 
Fim de Ano,) 170 $

Supl. vôo Cairo/Luxor – Assuã/Cairo 385 $ Supl. vôo Cairo/Luxor – Assuã/Cairo 385 $

(1) Exceto Madri, Londres, Paris, Roma e Cairo (6 jantares/almoços). (2) Exceto Paris, Roma e Cairo (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux ou Munique, a hospedagem poderá ser 
feita em cidades vizinhas. Em Egito a ordem do programa pode variar sem afetar seu contendo. 
Preços a partir de Março 5 de acordo com nossa Programação 2024/25.

• Passagem aéreo Roma-Cairo.

Não inclui

GA

RANTIDASDatas de saída: Terças-feiras
Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T
Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P

NH Hischberg Heidelberg P
Munique NH Ost Conference Center P

NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Cairo Pyramids Park P
Oasis Pyramids P
Radisson Blu P

Cruzeiro M/S Solaris II P
M/S Nile Palace P
M/S Sara II P

Hotéis previstos 
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E de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.
12º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 
13º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA 
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira).
14º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-

dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).
15º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capi-
tal da Eslováquia. Breve parada para dar um passeio 
em suas ruelas, descobrir suas famosas esculturas 
populares, a igreja de São Martinho e a Porta de 
São Miguel. Continuação da viagem para entrar na 
Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. 
Tempo livre e possibilidade de realizar a excursão 
opcional Budapeste Iluminada partindo do monte 
Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.
16º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
17º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 
18º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-

EUROPA ENCANTADORA

DESDE

2.970 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 
3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.
4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.
5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.
6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.
7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
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descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica 
e continuação para Haia, capital administrativa, com 
uma pequena parada para conhecer os edifícios que 
abrigam os diferentes órgãos do governo holandês. 
Continuação para Amsterdã. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

11º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-

27
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. 
Bruxelas 1. Amsterdã 2.  
Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. 
Viena 2. Veneza 1. Florença 1. 
Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.

NOITES

Para conhecer Madri, Paris, Bruxelas, Amsterdã, Berlim,  
Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença, Roma, Nice e Barcelona

Madri
Barcelona

Roma

Florença

Veneza

Viena

Praga

Budapeste

Berlim

Bruxelas

Ámsterdam

Paris

Bordeaux
Nice  

Escanea-me
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se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 
para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.
19º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 
20º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.
21º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
22º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-

lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.
23º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
24º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.
25º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.
26º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.
27º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Madri - Madri
27 dias

Madri - Roma
24 dias

Paris - Madri
23 dias

Paris - Roma
20 dias

Em quarto duplo 3.360 $ 2.980 $ 2.960 $ 2.680 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 12 3.200 $ 2.840 $ 2.820 $ 2.550 $
Em quarto duplo Outubro 21 a Março 2 2.970 $ 2.670 $ 2.580 $ 2.370 $
Supl. quarto single 1.590 $ 1.380 $ 1.390 $ 1.170 $
Supl. meia pensão 560 $ (1) 500 $ (2) 510 $ (3) 460 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (16 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (14 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (13 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech em Bordeaux ou Barcelona, a hospedagem poderá ser feita em 
cidades vizinhas. 
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Veneza, 
Florença e Roma.

• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P
First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Cidade Hotel Cat.

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aerport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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8 ....... C-4871 Londres e Paris Londres Paris ........................... 155
8 ....... C-3841 H Cidades Imperiais H Praga Viena.......................... 156
8 ....... C-3871 De Amsterdã a Praga Amsterdã Praga .......................... 157
8 ....... C-3831 Paris e Países Baixos Paris Amsterdã................... 158
9 ....... C-40951 Madri e Londres Madri Londres ..................... 159
9 ....... C-3911 Madri, Lourdes e Paris Madri Paris ........................... 160
9 ....... C-39011 De Viena a Roma Viena Roma ......................... 161
9 ....... C-4931 Paris e Madri Paris Madri  ........................ 162
10 ..... C-31031 Europa Moderna Paris Berlim ........................ 163
10 ..... C-31021 H Rota Imperial H Berlim Viena.......................... 164
11 ..... C-41172 H Cidades de Vanguarda H Londres Amsterdã .................. 165
12 ..... C-31211 França e Países Baixos Madri Amsterdã................... 166
12 ..... C-41250 H Escapada Europeia H Madri Paris ........................... 167
12 ..... C-41271 Londres, Paris e Madri Londres Madri ......................... 168
12 ..... C-31232 H Capitais e Santuários H Lisboa Paris ........................... 169
12 ..... C-41232 Paris, Madri e Lisboa Paris Lisboa ........................ 170
12 ..... C-31271 A Nova Europa Amsterdã Viena .......................... 171
15 ..... C-31532 Capitais Atlânticas Lisboa Amsterdã................... 172

15 ..... C-41552 Europa Atlântica Madri Amsterdã................... 173
15 ..... C-41551 O Melhor da Europa Madri Madri ......................... 174
15 ..... C-31521 H Europa Imperial H Berlim Roma ......................... 175
16 ..... C-41612 Euro Flamenco Madri Paris ........................... 176
16 ..... C-31631 H Do Sena ao Danubio H Paris Viena.......................... 178
17 ..... C-41752 Europa Ocidental Madri Berlim ........................ 180
18 ..... C-41832 França, Espanha e Portugal Paris Madri ......................... 182
19 ..... C-41862 Europa Encantada Madri Paris ........................... 184
19 ..... C-41972 Europa Cosmopolita Londres Viena .......................... 186
19 ..... C-51932 Euro Peninsular Lisboa Paris ........................... 188
19 ..... C-31921 Valsas e Mediterrâneo Berlim Madri ......................... 190
19 ..... C-51921 H Europa em Oferta H Madri Madri ......................... 192
19 ..... C-519032 Culturas da Europa Roma Paris ........................... 194
20 ..... C-52022 Europa Romántica Madri Madri ......................... 196
20 ..... C-32011 Europa Continental Madri Viena .......................... 198
21 ..... C-32131 H Melodias da Europa H Paris Roma ......................... 200
21 ..... C-32171 Paisagens da Europa Amsterdã Madri ......................... 202
22 ..... C-32232 Caminhos da Europa Lisboa Madri ......................... 204
23 ..... C-502322 Euro Luso Madri Lisboa ........................ 206
24 ..... C-42432 Euro Nações Madri Madri ......................... 208
24 ..... C-42472 Sensações da Europa Londres Roma ......................... 210
25 ..... C-32531 Sonhos da Europa Paris Madri ......................... 212
28 ..... C-32810 H Carrosssel Europeu H Madri Madri ......................... 214
28 ..... C-42872 De Londres a Madri  Londres Madri ......................... 216
31 ..... C-43152 H Europa 10 Nações H Madri Madri ......................... 218
6 a 38 C-43852 Euro Circular Madri Rotativo ..................... 220

SERIE ESCAPADAS 
Á EUROPA

Você poderá escolher entre diversos itinerários de diferentes durações.
Uma seleção de hotéis extraordinária para garantir seu conforto e fazer de sua 
viagem uma experiência inesquecível.

DIAS CIRCUITO COMEÇA TERMINA PÁGINA

DIAS CIRCUITO COMEÇA TERMINA PÁGINA

·  E S T R E L A  ·

PR
ODUTO·   T

U R Í S T I C
A

   
·GAMA



155

ES
CA

PA
DA

S 
Á 

EU
RO

PA

LONDRES E PARIS
Duas Capitais

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres e Paris.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris.

DESDE

990 $

1º Dia (Sabado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

C-4871

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visi-
ta panorâmica na Cidade Luz para admirar seus 
monumentos mais importantes, como a Place de 
la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, 
a Île de la Cité com a imponente Catedral de Notre 
Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o 
túmulo de Napoleão, com breve parada no cam-
po de Marte para fotografar a Torre Eiffel. Para o 
período da tarde recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, decla-
rado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À 
noite, como opcional, você pode assistir a um dos 
famosos shows, Paris Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.090 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 1.040 $

Em quarto duplo Novembro 4 a Março 16 990 $

Supl. quarto single 560 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Londres 3. Paris 3.
NOITES

8
DIAS

Paris

Londres

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T

Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Hotéis previstos 
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CIDADES IMPERIAIS
Praga, Budapeste, Viena

DESDE

830 $

1º Dia (Quarta) BRASIL-PRAGA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Praga. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quinta) PRAGA 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Praga-Ru-
zyne. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Visita panorâmica pela cidade passando pela Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas 
que se movimentam a cada mudança de hora -, a 
Igreja de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da 
Pólvora, a Praça Venceslau, o Teatro Nacional. (Por 
motivos de força maior, a visita panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira). 

3º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, terminando na Ponte Carlos  (Karlův 
most em tcheco).

4º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapes-
te. Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de 
realizar a excursão opcional Budapeste Iluminada 
partindo do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no 
Danúbio.

5º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 

C-3841

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 930 $

Em quarto duplo Junho 28 a Agosto 23 890 $

Em quarto duplo Novembro 1 a Março 13 830 $

Supl. quarto single 420 $

Supl. meia pensão (6 jantares/almoços) 210 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2024/25.

8
DIAS

Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.
NOITES

Viena

Praga

Budapeste

o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.

6º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 

7º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 
até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 
uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 
visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.

8º Dia (Quarta) VIENA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Praga. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Praga, Budapeste e 

Viena.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Quartas-feiras GA

RANTIDAS

Março 29
Abril 5 12 19 26
Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18 25
Novembro 1 8 15 22 29
Dezembro 6 13 20 27
2024
Janeiro 3 10 17 24 31
Fevereiro 7 14 21 28
Março 6 13 20 27

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Praga Duo P

Clarion Congress P

Panorama Hotel Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P

Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P

Dormero Hoho Wien P

Hotéis previstos 

swarovski.com/kristallwelten

Swarovski  
Kristallwelten

Swarovski Kristallwelten
Store Innsbruck

Swarovski Kristallwelten
Store Wien
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DE AMSTERDÃ A PRAGA
Com Berlim

Incluindo
• Traslado: Chegada Amsterdã. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Amsterdã, Berlín e 

Praga.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.

1º Dia (Sábado) BRASIL-AMSTERDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino a Ams-
terdã. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) AMSTERDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã- 
Schiphol. Assistência e traslado ao hotel. Hospeda-
gem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

4º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

C-3871

6º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. 
Continuação para a República Tcheca para chegar à 
cidade de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas que 
se movimentam a cada mudança de hora -, a Igreja 
de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a 
Praça Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
motivos de força maior, a visita panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira).

7º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dispo-
sição para desfrutar da cidade ou fazer algumas das 
visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como a 
Colina do Castelo, para visitar o interior da Catedral 
de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, iremos 
visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, conhecida 
como o icônico Santuário do Menino Jesus de Praga, 
finalizando na Ponte Carlos (Karlův most em tcheco).

8º Dia (Sábado) PRAGA
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 920 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 880 $

Em quarto duplo Novembro 4 a Março 16 840 $

Supl. quarto single 370 $

Supl. meia pensão (6 jantares/almoços) 220 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2.
NOITES

8
DIAS

Amsterdã

Berlim

Praga

Saídas 
garantidas

em 
Português

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me
DESDE

840 $

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Hotéis previstos 
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PARIS E PAÍSES BAIXOS
Paris, Bruxelas, Amsterdã

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris e Amsterdã.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris.

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Possibilidade de 
fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e um 
cruzeiro ao longo do rio Sena.

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visi-
ta panorâmica na Cidade Luz para admirar seus 
monumentos mais importantes, como a Place de 
la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, 
a Île de la Cité com a imponente Catedral de Notre 
Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o 
túmulo de Napoleão, com breve parada no cam-
po de Marte para fotografar a Torre Eiffel. Para o 
período da tarde recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, decla-
rado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À 
noite, como opcional, você pode assistir a um dos 
famosos shows, Paris Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 

C-3831

e igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilida-
de de realizar uma visita opcional para conhecer 
alguns dos monumentos mais representativos, 
como o Atomium, a Grand Place, o Manneken Pis. 
Hospedagem.

6º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.

7º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

8º Dia (Terça) AMSTERDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.060 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 1.010 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 19 960 $

Supl. quarto single 550 $

Supl. meia pensão em Bruxelas e 
Amsterdã (3 jantares/almoços) 130 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 26 de acordo com nossa Programação 2024/25.

8
DIAS

Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.
NOITES

Bruxelas

Paris

Amsterdã

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me DESDE

960 $

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P

Hotéis previstos 
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MADRI E LONDRES
Com Vale do Loire

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri e Londres.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

DESDE

920 $

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 
a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.

6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

C-40951

7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 
encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 
km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.020 $
Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 970 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 920 $
Supl. quarto single 520 $
Supl. em Bordeaux e Orleans  
(2 jantares/almoços) 80 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. 
Londres 3.NOITES

9
DIAS

Madri

Bordeaux

Orleans

Londres

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Hotéis previstos 
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MADRI, LOURDES E PARIS
Com Vale do Loire

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri e Paris.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

DESDE

1.020 $

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 
para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir à impressionante Procissão 
das Velas, (de Abril a Outubro).

5º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de Lan-
des e através das vinhas de Bordeaux e Cognac para 
chegar a Tours, capital do Jardim da França, onde 
teremos tempo livre para admirar esta interessante 
cidade e visitar a igreja de São Martinho com o túmulo 
do santo, a catedral de Saint Gatien e os diversos 
palácios espalhados pelo centro histórico da cidade. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 
château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetôni-
cos do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. 

C-3911

Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao 
longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

8º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

9º Dia (Sábado) PARIS
Café da manhã e fim dos nossos serviços. 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.130 $

Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 1.080 $

Em quarto duplo Outubro 27 a Março 15 1.020 $

Supl. quarto single 620 $

Supl. Lourdes e Tours (2 jantares/almoços) 60 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 22 de acordo com nossa Programação 2024/25.

9
DIAS

Madri 2. Lourdes 1. Tours 1. 
Paris 3.NOITES

Madri

Lourdes

Tours

Paris

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Meliá Castilla P
Crisol Via Castellana P

Lourdes Nacional TS

Tours Ibis Tours Sud T
Ibis Tours Centre Gare T

París Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Hotéis previstos 
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DE VIENA A ROMA
Com Veneza e Florença

Incluindo
• Traslado: Chegada Viena. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Viena, Veneza, 

Florença e Roma.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália.

DESDE

970 $

1º Dia (Domingo) BRASIL-VIENA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Viena. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda) VIENA 
Chegada ao aeroporto internacional de Viena. Assis-
tência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do 
dia livre. 

3º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-
se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 
para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.

4º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 

5º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

6º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
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admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

7º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

8º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

9º Dia (Segunda) ROMA
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibili-
dade de prolongar a sua estadia na Europa.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.110 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 20 1.060 $

Em quarto duplo Outubro 29 a Março 17 970 $

Supl. quarto single 410 $

Supl. meia pensão exceto Roma  
(4 jantares/almoços) 130 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Viena 2. Veneza 1. Florença 1. 
Roma 3.NOITES

9
DIAS

Viena

Roma

Florença

Veneza

Saídas 
garantidas

em 
Português

Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Hotéis previstos 
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PARIS E MADRI
Os encantos de França e Espanha

DESDE

730 $

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Possibilidade de 
fazer a visita opcional a Paris Iluminada e um cruzeiro 
ao longo do rio Sena. 

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para conti-
nuar desfrutando da cidade. Aproveite para visitar 
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museus, passear por suas ruas, conhecer o Quartier 
Latin (bairro latino) ou fazer compras. 

6º Dia (Domingo) PARIS-MADRI (Avião)  
(1.054 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino a Madri (vôo não esta incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

8º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para con-
tinuar a explorar a cidade por conta própria, visi-
tar seus importantes museus e monumentos, ir ao 
teatro, passear pelo centro antigo e degustar as 
deliciosas “tapas”. 

9º Dia (Quarta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 840 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 800 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 730 $

Supl. quarto single 620 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

9
DIAS

Paris 4. Madri 3.
NOITES

Madri

Paris

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Incluindo
• Traslados: Chegada/saída Paris. 
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo.
• Visita com guia local em Paris e Madri.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris.

Não inclui
• Passagem aérea Paris-Madri

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Madri Praga P

Madrid Chamartin Affiliated  
by Meliá

T

Hotéis previstos 
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EUROPA MODERNA
De Paris a Berlim

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris, Amsterdã e 

Berlim.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris.

DESDE

1.150 $

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Possibilidade de 
fazer a visita opcional a Paris Iluminada e um cruzeiro 
ao longo do rio Sena. 
3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.
4º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
5º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.
6º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
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governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.
7º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  ma nhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 
8º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.
9º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 
10 Dia (Quinta) BERLIM
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.270 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.210 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 19 1.150 $

Supl. quarto single 630 $

Supl. meia pensão exceto Paris 
(5 jantares/almoços) 200 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 26 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Paris 3. Bruxelas 1.  
Amsterdã 2. Berlim 2.NOITES

10
DIAS

Amsterdã

Berlim
Bruxelas

Paris

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Hotéis previstos 
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Berlim, Praga, Budapeste, Viena

Incluindo
• Traslado: Chegada Berlim. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Berlim, Praga, 

Budapeste e Viena.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.

DESDE

1.110 $

1º Dia (Segunda) BRASIL-BERLIM 
Saída em vôo intercontinental com destino a Berlim. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) BERLIM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim-Te-
gel. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

4º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. 
Continuação para a República Tcheca para chegar à 
cidade de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas que 
se movimentam a cada mudança de hora -, a Igreja 
de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a 
Praça Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
motivos de força maior, a visita panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira).

5º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).

6º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
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Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar 
a excursão opcional Budapeste Iluminada partindo 
do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.
7º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
8º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 
9º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-
se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 
para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.
10º Dia (Quarta) VIENA
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.230 $

Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 1.170 $

Em quarto duplo Outubro 30 a Março 11 1.110 $

Supl. quarto single 550 $

Supl. meia pensão (8 jantares/almoços) 280 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

10
DIAS

Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. 
Viena 2.NOITES

Viena

Praga

Budapeste

Berlim

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Hotéis previstos 



165

ES
CA

PA
DA

S 
Á 

EU
RO

PA

CIDADES DE VANGUARDA
Para conhecer as cidades que marcam 
a varguarda européia

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres, Paris e 

Amsterdã.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris.

DESDE

1.450 $

1º Dia (Sabado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
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tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica 
e continuação para Haia, capital administrativa, com 
uma pequena parada para conhecer os edifícios que 
abrigam os diferentes órgãos do governo holandês. 
Continuação para Amsterdã. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  ma nhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 

central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 

barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

11º Dia (Terça) AMSTERDÃ 
Café da manhã e fim do nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.560 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 1.490 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 1.450 $

Supl. quarto single 830 $

Supl. meia pensão exceto 
Londres e Paris (3 jantares/almoços) 130 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.
NOITES

11
DIAS

Londres Amsterdã

Bruxelas

Paris

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P
Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 

Woluwe
P

First Euroflat P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P

Hotéis previstos 
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FRANÇA E PAÍSES BAIXOS
Com Lourdes e Vale do Loire

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 
para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir à impressionante Procissão 
das Velas, (de Abril a Outubro). 

5º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de Lan-
des e através das vinhas de Bordeaux e Cognac para 
chegar a Tours, capital do Jardim da França, onde 
teremos tempo livre para admirar esta interessante 
cidade e visitar a igreja de São Martinho com o túmulo 
do santo, a catedral de Saint Gatien e os diversos 
palácios espalhados pelo centro histórico da cidade. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 
château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetôni-
cos do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. 
Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao 
longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
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la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

8º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

9º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica 
e continuação para Haia, capital administrativa, com 

uma pequena parada para conhecer os edifícios que 
abrigam os diferentes órgãos do governo holandês. 
Continuação para Amsterdã. Hospedagem.

11º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

12º Dia (Terça) AMSTERDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

12
DIAS

Madri 2. Lourdes 1. Tours 1.  
Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.NOITES

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris e Amsterdã.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

Preços por pessoa USD Madri-Amsterdã
12 dias

Paris-Amsterdã
7 dias

Em quarto duplo 1.490 $ 990 $
Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 1.420 $ 940 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 15 1.360 $ 900 $
Supl. quarto single 780 $ 480 $
Supl. meia pensão 180 $ (1) 130 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
(1) Exceto Madri e Paris (5 jantares/almoços). (2) Exceto Paris (3 jantares/almoços). 
Preços a partir de Março 22 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Madri

Lourdes

Tours

Paris

Bruxelas

Amsterdã

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS
Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Escanea-me DESDE

1.360 $

Cidade Hotel Cat.

Madri Meliá Castilla P
Crisol Via Castellana P

Lourdes Nacional TS

Tours Ibis Tours Sud T
Ibis Tours Centre Gare T

Cidade Hotel Cat.
Paris Novotel Suites Paris Montreuil 

Vincennes
P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P
First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Hotéis previstos 
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ESCAPADA EUROPEIA
Espanha, França e Inglaterra, com Vale do Loire

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 
3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 
4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.
5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 
a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.
6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.
7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 
encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
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Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 
km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 
8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.
9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.
10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 

Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. 
Paris 3.NOITES

12
DIAS

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres e Paris.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

Preços por pessoa USD Madri - Paris
12 dias

Madri - Londres
9 dias

Em quarto duplo 1.410 $ 1.020 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.340 $ 970 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.260 $ 920 $
Supl. quarto single 730 $ 520 $
Supl. (2 jantares/almoços) Bordeaux e Orleans 80 $ 80 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Madri

Bordeaux

Orleans

Paris

Londres

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS
Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me DESDE

1.260 $

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Cidade Hotel Cat.

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Hotéis previstos 
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LONDRES, PARIS E MADRI
De Londres a Madri

DESDE

1.420 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 

C-41271

Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para conti-
nuar desfrutando de esta cidade, visitar os museus, 
passear por suas ruas, realizar compras. 

9º Dia (Domingo) PARIS-MADRI (avião)  
(1.054 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (vôo não 
esta incluído) para embarcar no avião para Madri. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
do tempo livre. 

10º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 

mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

11º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para conti-
nuar a explorar a cidade por conta própria, visitar seus 

importantes museus e monumentos, ir ao teatro, pas-
sear pelo centro antigo, degustar as deliciosas “tapas”…

12º Dia (Quarta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.570 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 1.500 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 1.420 $

Supl. quarto single 900 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

12
DIAS

Londres 3. Paris 4. Madri 3.
NOITES

Madri

Paris

Londres

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Traslado: Saída Paris.
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Londres, Paris e Madri.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris.

Não inclui
• Passagem aérea Paris-Madri

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T

Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Madri Praga P

Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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CAPITAIS E SANTUÁRIOS
Com Fátima, Lourdes e Vale do Loire

Incluindo
• Traslado: Chegada Lisboa. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Madri e 

Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Lisboa e França.

DESDE

1.530 $

1º Dia (Terça) BRASIL-LISBOA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa Por-
tela. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre.

3º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica de la cidade com Bairro de Alfama, 
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimo, etc. Tarde 
livre. Possibilidade de participar de uma excursão 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

4º Dia (Sexta) LISBOA-FATIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã 
saída ate Fátima, importante centro de peregrinação 
para visitar a Basílica e posteriormente regresso a 
Lisboa. 

5º Dia (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída ate a fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para visitar sua 
Praça Maior e casco antigo com seu bairro medie-
val. Almoço livre. Continuação ate Madri. Chegada 
e alojamento.

6º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

7º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 

C-31232

para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir a impressionante procissão 
das velas, (de Abril a Outubro).

8º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de 
Landes e através das vinhas de Bordeaux e Cog-
nac para chegar a Tours, capital do Jardim da 
França, onde teremos tempo livre para admirar 
esta interessante cidade e visitar a igreja de São 
Martinho com o túmulo do santo, a catedral de 
Saint Gatien e os diversos palácios espalhados 
pelo centro histórico da cidade. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

9º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 
château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetôni-
cos do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. 
Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao 
longo do rio Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-

mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.650 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 1.570 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.530 $

Supl. quarto single 780 $

Supl. em Lourdes e Tours 
(2 jantares/almoços) 60 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Lisboa 3. Madri 2. Lourdes 1. Tours 1. Paris 3.
NOITES

12
DIAS

Madri
Lisboa

Lourdes

Tours

Paris

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Meliá Castilla P
 Crisol Via Castellana P

Lourdes Nacional TS

Tours Ibis Tours Sud T
Ibis Tours Centre Gare T

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Hotéis previstos Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Saídas 
garantidas

em 
Português
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PARIS, MADRI E LISBOA
Com Fátima

DESDE

1.250 $

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita 
opcional a “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao longo 
do rio Sena.

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para conti-
nuar desfrutando da cidade. Aproveite para visitar 
museus, passear por suas ruas, conhecer o Quartier 
Latin (bairro latino) ou fazer compras 

6º Dia (Domingo) PARIS-MADRI (avião)  
(1.054 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino a Madri (vôo não esta incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 

C-41232

visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

8º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para con-
tinuar a explorar a cidade por conta própria, visitar 
seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, 
passear pelo centro antigo, degustar as deliciosas 
“tapas”… 

9º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Extremadura 
para chegar a Trujillo com tempo livre para  co nhecer 
o centro monumental com sua Praça Maior. Conti-
nuação ate a fronteira portuguesa para chegar a 
Lisboa. Hospedagem. À noite visita opcional a um 
show de Fado,musica e canções tipicas de Portugal. 

10º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

11º Dia (Sexta) LISBOA-FATIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saida para Fatima, 
importante centro de peregrinação. Tempo livre para 
visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa.

12º Dia (Sábado) LISBOA
Café da manhã e fim de nossos serviços.

12
DIAS

Paris 4. Madri 3. Lisboa 3.
NOITES

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.370 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 1.310 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.250 $

Supl. quarto single 790 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslados: Chegada/saída Paris.
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Paris, Madri e 

Lisboa.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades. 
• Taxas Municipais em Paris e Lisboa.

Não inclui
• Passagem aérea Paris-Madri

Madri
Lisboa

Paris

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Madri Praga P
Puerta de Toledo T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 
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A NOVA EUROPA
De Amsterdã a Viena com Berlim,  
Praga e Budapeste

Incluindo
• Traslado: Chegada Amsterdã.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Amsterdã, Berlim, 

Praga, Budapeste e Viena.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.

1º Dia (Sabado) BRASIL-AMSTERDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino a Ams-
terdã. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) AMSTERDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã 
Schipol. Assistência e traslado ao hotel. Hospeda-
gem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  ma nhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

4º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

6º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 

C-31271

Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. 
Continuação para a República Tcheca para chegar à 
cidade de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas que 
se movimentam a cada mudança de hora -, a Igreja 
de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a 
Praça Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
motivos de força maior, a visita panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira).

7º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).

8º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar 
a excursão opcional Budapeste Iluminada partindo 
do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.

9º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas. 

10º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA  
(250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para 
chegar a Viena. Hospedagem.
(Possibilidade de visitar Viena na chegada à tarde). 

11º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 

até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 
uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 
visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.

12º Dia (Quarta) VIENA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.380 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 1.320 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 16 1.260 $

Supl. quarto single 620 $

Supl. meia pensão (10 jantares/almoços) 360 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. 
Budapeste 2. Viena 2.NOITES

12
DIAS

Berlim

Praga

Viena

Budapeste

Amsterdã

Saídas 
garantidas

em 
Português

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me DESDE

1.260 $

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Hotéis previstos 
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CAPITAIS ATLÂNTICAS

DESDE

1.880 $

1º Dia (Terça) BRASIL-LISBOA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa Por-
tela. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre.
3º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica de la cidade com Bairro de Alfama, 
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimo, etc. Tarde 
livre. Possibilidade de participar de uma excursão 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 
4º Dia (Sexta) LISBOA-FATIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã 
saída ate Fátima, importante centro de peregrinação 
para visitar a Basílica e posteriormente regresso a 
Lisboa. 
5º Dia (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída ate a fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para visitar sua 
Praça Maior e casco antigo com seu bairro medie-
val. Almoço livre. Continuação ate Madri. Chegada 
e alojamento.
6º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.
7º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 
para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir à impressionante Procissão 
das Velas, (de Abril a Outubro). 
8º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de Lan-
des e através das vinhas de Bordeaux e Cognac para 
chegar a Tours, capital do Jardim da França, onde 
teremos tempo livre para admirar esta interessante 
cidade e visitar a igreja de São Martinho com o túmulo 
do santo, a catedral de Saint Gatien e os diversos 
palácios espalhados pelo centro histórico da cidade. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.
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9º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 
château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetôni-
cos do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. 
Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao 
longo do rio Sena.
10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.
11º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

15
DIAS

Lisboa 3. Madri 2. Lourdes 1.  
Tours 1. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.NOITES

Lisboa, Madri, Paris, Bruxelas e Amsterdã. 
Com Fátima, Lourdes e Vale do Loire

Madri

Amsterdã

Fátima

Lisboa

 Lourdes

Tours

Bruxelas
Paris

12º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilida-
de de realizar uma visita opcional para conhecer 
alguns dos monumentos mais representativos, 
como o Atomium, a Grand Place, o Manneken Pis. 
Hospedagem.

13º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.

14º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 

distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 
15º Dia (Terça) AMSTERDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Madri, Paris e 

Amsterdã.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades. 
• Taxas Municipais em Lisboa e França.

Preços por pessoa USD Lisboa-Amsterdã
15 dias

Madri-Amsterdã
11 dias

Em quarto duplo 2.010 $ 1.460 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 1.910 $ 1.390 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.880 $ 1.330 $
Supl. quarto single 950 $ 740 $
Supl. meia pensão 180 $ (1) 180 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
(1) Exceto Lisboa, Madri e Paris (5 jantares/almoços). (2) Exceto Madri e Paris (5 jantares/almoços). 
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Madri Meliá Castilla P

Crisol Via Castellana P
Lourdes Nacional TS
Tours Ibis Tours Sud T

Ibis Tours Centre Gare T

Cidade Hotel Cat.
Paris Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P

Mercure Porte de Versailles Expo P
Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

First Euroflat P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P

Hotéis previstos 

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26
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EUROPA ATLÂNTICA
Madri, Londres, Paris, Amsterdã

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres, 

Paris e Amsterdã.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 
3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 
4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.
5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 
a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.
6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.
7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
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de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 
8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.
9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.
10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.
11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 

a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
12º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilida-
de de realizar uma visita opcional para conhecer 
alguns dos monumentos mais representativos, 
como o Atomium, a Grand Place, o Manneken Pis. 
Hospedagem.
13º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.
14º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 

Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 
15º Dia (Terça) AMSTERDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.970 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 1.880 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.850 $
Supl. quarto single 970 $
Supl. meia pensão exceto Madri, 
Londres e Paris (5 jantares/almoços) 200 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. 
Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.NOITES

15
DIAS

Madri

Bordeaux

Orleans

Paris

Amsterdã

Bruxelas

Londres

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me DESDE

1.850 $

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T
Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

París Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P
Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P
First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Hotéis previstos 
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Em trem de alta velocidade (TGV/AVE)

DESDE

2.010 $

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 
3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.
5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do Loire. 
Pequena pausa em Amboise para admirar seu mag-
nífico castelo e desfrutar da cidade medieval, onde 
viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o Castelo de 
Chambord, onde teremos tempo livre para conhecer 
um dos maiores expoentes arquitetônicos deste vale. 
Em seguida, iremos para Orleans, a cidade de Joana 
d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.
6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Londres. 
Hospedagem.
7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmopolita 
para conhecer os pontos mais interessantes, como o 
Palácio de Westminster, também conhecido como Casas 
do Parlamento e onde se encontra o Big Ben; a Abadia 
de Westminster; Trafalgar Square; Picadilly Circus e o 
Palácio de Buckingham, com a troca da Guarda Real, se 
as condições climáticas forem favoráveis. Restante do dia 
livre. Recomendamos uma excursão opcional para visitar 
o Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza 
habitada do mundo e importante monumento histórico 
da Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída no 
incêndio de 1666; também vamos conhecer a City de 
Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral de St. 
Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga 
da Inglaterra: a Torre de Londres. 
8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais, que você pode aproveitar para continuar 
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explorando uma das capitais mais animadas do mundo, 
fazer compras em suas famosas lojas ou visitar alguns 
de seus museus.
9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-PARIS 
(405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  embar-
car no ferry para  atravessar o Canal da Mancha.  Já em 
território francês, seguiremos em nosso ônibus até Paris. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer a visita opcional 
“Paris Iluminada” e um cruzeiro ao longo do Sena.
10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita pano-
râmica na Cidade Luz para admirar seus monumentos 
mais importantes, como a Place de la Concorde, o Arco 
do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de la Cité com a impo-
nente Catedral de Notre Dame, o Hôtel des Invalides, 
onde se encontra o túmulo de Napoleão, com breve 
parada no campo de Marte para fotografar a Torre 
Eiffel. Para o período da tarde recomendamos uma 
excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À noite, 
como opcional, você pode assistir a um dos famosos 
shows, Paris Latin ou Lido.
11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais. Para a parte da manhã, recomendamos nossa 
excursão opcional, visitando o bairro de Montmartre 
ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem como o Museu 
do Louvre, com obras importantes como a “Mona Lisa”, 
a “Vitória de Samotrácia” ou a “Vênus de Milo”. Você 
também pode continuar descobrindo outros lugares 
encantadores desta cidade cosmopolita. 
12º Dia (Sábado) PARIS-BARCELONA (trem) 
(1.035 kms)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado a estação 
para sair em trem bala com destino Barcelona. Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem.
13º Dia (Domingo) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de Bar-

15
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. 
Londres 3. Paris 3. Barcelona 2.NOITES

celona em ônibus de dois andares com audioguia. 
Você vai poder intercalar entre as 3 rotas existentes, 
passando pela Plaça de Catalunya, MACBA, Paseo de 
Gracia, Sagrada Família, Vila de Gracia, Parque Güell, 
Tibidabo, Pedralbes, estádio do Futbol Club Barcelona, 
etc. Restante do dia livre.

14º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

15º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade 
de prolongar a sua estadia na Espanha ou participar de 
um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri. 
• Traslado: Saída Paris (hotel-estação) 
• Traslado: Chegada Barcelona (estação-hotel).
• Bilhete de trem TGV/AVE (Paris-Barcelona)  

classe turista.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres e Paris.
• Visita em Barcelona em ônibus com audio-guía.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Barcelona.

Preços por pessoa USD Madri-Madri
15 dias

Madri-Barcelona
14 dias

Em quarto duplo 2.260 $ 2.120 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.150 $ 2.020 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 2.010 $ 1.900 $
Supl. quarto single 1.040 $ 980 $
Supl. meia pensão exceto Madri, Londres e 
Paris (4 jantares/almoços) 130 $ 130 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux 
e Barcelona.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Madri
Barcelona

Bordeaux

Orleans
Paris

Londres

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T
Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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EUROPA IMPERIAL
Países e cidades cheias de história que  
deixam marca

Incluindo
• Traslado: Chegada Berlim.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Berlim, Praga, 

Budapeste, Viena, Veneza, Florença e Roma.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália.

1º Dia (Segunda) BRASIL-BERLIM 
Saída em vôo intercontinental com destino a Berlim. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) BERLIM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim–Tegel. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

3º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares mais 
importantes desta cidade, que se mantinha dividida 
até recentemente, símbolo da reunificação: Portão de 
Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, Potsdamplatz, 
Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...e os restos do 
muro que dividia a cidade até 1989. Tarde livre durante 
a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao 
campo de concentração de Sachsenhausen. 

4º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA (345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. Con-
tinuação para a República Tcheca para chegar à cidade 
de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça da Cidade 
Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 
1410, com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de São 
Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, o Teatro 
Nacional. Hospedagem. (Por motivos de força maior, a 
visita panorâmica poderá ser realizada na sexta-feira).

5º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua disposição 
para desfrutar da cidade ou fazer algumas das visitas 
opcionais que lhe serão oferecidas, como a Colina do 
Castelo, para visitar o interior da Catedral de São Vito, 
a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, iremos visitar a Igreja 
de Nossa Senhora Vitoriosa, conhecida como o icônico 
Santuário do Menino Jesus de Praga, finalizando na 
Ponte Carlos (Karlův most em tcheco).

6º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPESTE 
(533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capital 
da Eslováquia. Breve parada para dar um passeio em suas 
ruelas, descobrir suas famosas esculturas populares, a 
igreja de São Martinho e a Porta de São Miguel. Continua-
ção da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, 
Budapeste. Hospedagem. Tempo livre e possibilidade 
de realizar a excursão opcional Budapeste Iluminada par-
tindo do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.

C-31521

7º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmico 
por esta cidade única, fruto da união em 1873 da antiga 
Buda e Peste, também conhecida como a Pérola do 
Danúbio, que se divide em duas zonas. Buda, onde se 
encontram a Colina do Castelo com o Palácio Real, a 
Igreja Matias e o Bastião dos Pescadores e Pest, uma 
moderna zona comercial na planície às margens do 
rio Danúbio com o Parlamento, a Basílica de Santo 
Estêvão e a Praça dos Heróis. À noite, será oferecido 
um jantar folclórico húngaro opcional, com degusta-
ção da culinária do país enquanto se assiste as típicas 
danças folclóricas húngaras e ciganas.

8º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para 
chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade de visitar 
Viena na chegada à tarde).

9º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstrasse 
passando por monumentos austríacos clássicos, como 
a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar ao 
rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no Palá-
cio Belvedere, de onde se descortina uma magnífica 
vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na área da 
Ópera. Tarde livre.

10º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach em 
meio a deslumbrantes paisagens alpinas para depois 
cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. 
Chegada e hospedagem. 

11º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embarcar 
em direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 

visita panorâmica a pé nesta cidade singular construída 
sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais românticos. 
Você vai admirar a magnífica fachada da Basílica de São 
Marcos, seu Campanário, o Palácio Ducal, a famosa 
Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Possibilidade de fazer 
um passeio opcional de gôndola ao longo dos canais 
e uma navegação exclusiva pela Laguna de Veneza. 
Continuação para Florença, capital da Toscana e berço 
do Renascimento. Hospedagem.

12º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual pas-
saram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai admirar 
suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de 
Santa Maria dei Fiori, com seu belo Campanile, e o 
Batistério, com a famosa Porta do Paraíso de Ghiberti, 
a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posterior-
mente, saída para Roma. Hospedagem. Possibilidade 
de fazer uma visita opcional para conhecer a Roma 
Barroca, com suas famosas fontes, praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios eram 
governados.

13º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 

exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais: recomendamos uma excursão opcio-
nal a Nápoles, com pequeno circuito panorâmico; a 
Capri, ilha mítica que cativou os imperadores romanos 
por suas belezas naturais, e a Pompéia, antiga cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio no 
ano 79, onde você vai conhecer as melhores ruínas 
arqueológicas.

15º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.940 $
Em quarto duplo Junho 26 a Agosto 14 1.850 $
Em quarto duplo Outubro 30 a Março 11 1.720 $
Supl. quarto single 790 $
Supl. meia pensão exceto Roma  
(10 jantares/almoços) 330 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. 
Veneza 1. Florença 1. Roma 3.NOITES

15
DIAS

BudapesteVeneza

Florença

Roma

Viena

Praga

Berlim

Saídas 
garantidas

em 
Português

GA

RANTIDASDatas de saída: Segundas-feiras
Março 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Escanea-me DESDE

1.720 $

Cidade Hotel Cat.
Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P
Praga Duo P

Clarion Congress P
Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P
Roma Grand Hotel Fleming P

Green Park Pamphili P

Hotéis previstos 
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Espanha, França e Inglaterra, com Vale do Loire

DESDE

1.950 $

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída para chegar a Córdoba. Visita 
da cidade incluindo o interior da famosa Mesquita/
Catedral e o Bairro Judeu. Posteriormente, saída 
para Sevilha. Jantar e hospedagem. 

5º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da 
imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz com suas ruas, praças e becos estreitos.  
Tempo livre. Você pode fazer um passeio opcional 
ao longo do rio Guadalquivir para admirar a vista 
panorâmica da Torre del Oro e da Expo ‘92; ou visitar 
a praça de touros Maestranza e à noite assistir a um 
show de flamenco.

6º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (254 kms)
Café da manhã. Saída até Granada. Visita ao des-
lumbrante complexo monumental da Alhambra e os 
belos jardins do Generalife. Jantar e  hospedagem. 

7º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI  
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de 
Toledo, considerado Monumento Nacional e Patri-
mônio da Humanidade. Almoço. Visita panorâmica 

C-41612

do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga da 
cidade. Posteriormente continuação a Madri. Che-
gada e hospedagem.

8º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

9º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 
a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.

10º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

11º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 

como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 

16
DIAS

Madri 3. Sevilha 2. Granada 1. Bordeaux 1. 
Orleans 1. Londres 3. Paris 3.NOITES

Madri

Sevilha
Granada

Bordeaux

Orleans
Paris

Londres

Escanea-me
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a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

12º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

13º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

14º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

15º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

16º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.110 $
Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 2.010 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 8 1.950 $
Supl. quarto single 940 $
Supl. em Bordeaux e Orleans (2 jantares/almoços) 80 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux. 
Preços a partir de Março 15 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Córdoba, 

Sevilha, Granada, Toledo, Londres e Paris.
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 3 jantares.
• Guia acompanhante.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
Puerta de Toledo T

Sevilha Exe Sevilla Macarena P

Granada Abades Nevada Palace P

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Cidade Hotel Cat.

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T

Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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8º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 

1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

10º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA 
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. 
Continuação para a República Tcheca para chegar à 
cidade de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas que 
se movimentam a cada mudança de hora -, a Igreja 

DO SENA AO DANÚBIO

DESDE

1.900 $

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita 
opcional a “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao longo 
do rio Sena. 

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 

C-31631

do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilida-
de de realizar uma visita opcional para conhecer 
alguns dos monumentos mais representativos, 
como o Atomium, a Grand Place, o Manneken Pis. 
Hospedagem.

6º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.

7º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas 
de pescadores de Marken e Volendam, ou passeio 
de barco ao longo de seus canais, para contemplar 
a bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

16
DIAS

Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. 
Budapeste 2. Viena 2.NOITES

Uma atraente viagem para ver Paris, Bruxelas, 
Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste e Viena

Budapeste

Bruxelas

Amsterdã

Paris

 Viena

 Praga

 Berlim

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a 
Praça Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
motivos de força maior, a visita panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira).

11º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dispo-
sição para desfrutar da cidade ou fazer algumas das 
visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como a 
Colina do Castelo, para visitar o interior da Catedral 
de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, iremos 
visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, conhecida 
como o icônico Santuário do Menino Jesus de Praga, 
finalizando na Ponte Carlos (Karlův most em tcheco)..

12º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar 
a excursão opcional Budapeste Iluminada partindo 
do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.

13º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 

o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.

14º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA  
(250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 

15º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-
se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 
para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.

16 Dia (Quarta) VIENA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Paris, Amsterdã, Berlim, 

Praga, Budapeste e Viena.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

París Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P

Cidade Hotel Cat.

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD Paris-Viena
16 dias

Paris-Praga
12 dias

Em quarto duplo 2.100 $ 1.540 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.000 $ 1.470 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 5 1.900 $ 1.390 $

Supl. quarto single 990 $ 750 $

Supl. meia pensão 400 $ (1) 260 $ (2)

Reducción 3.ª persona en triple 5% 5%

(1) Exceto Paris (11 jantares/almoços). 
(2) Exceto Paris (7 jantares/almoços). 
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.
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EUROPA OCIDENTAL
Um mosaico de culturas e paisagens

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 
a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.

6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 

C-41752

como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 

panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 

para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

17
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. 
Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2.NOITES

Madri

Amsterdã

Orleans

Londres

Bruxelas
Berlim

Paris

Bordeaux

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me DESDE

2.020 $
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11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilida-
de de realizar uma visita opcional para conhecer 
alguns dos monumentos mais representativos, 
como o Atomium, a Grand Place, o Manneken Pis. 
Hospedagem.

13º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.

14º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 

breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas 
de pescadores de Marken e Volendam, ou passeio 
de barco ao longo de seus canais, para contemplar 
a bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

15º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental 
cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, 
onde ainda são visíveis os sinais de seu recente 
passado de pós-guerra, e que tornou-se um impor-
tante centro cosmopolita lançador de tendências. 
Hospedagem.

16º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

17º Dia (Quinta) BERLIM 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.220 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.110 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 5 2.020 $

Supl. quarto single 1.080 $

Supl. meia pensão exceto Madri, Londres e Paris (7 jantares/almoços) 270 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux. 
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Amsterdã e Berlim.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Cidade Hotel Cat.

París Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P

Hotéis previstos 
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FRANÇA, ESPANHA E PORTUGAL
O charme da França e Península Ibérica

DESDE

2.140 $

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita 
opcional a “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao longo 
do rio Sena. 

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para conti-
nuar desfrutando da cidade. Aproveite para visitar 

C-41832

museus, passear por suas ruas, conhecer o Quartier 
Latin (bairro latino) ou fazer compras.

6º Dia (Domingo) PARIS-MADRI (avião)  
(1.054 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto (vôo não 
esta incluído) para embarcar no vôo com destino a 
Madri. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

8º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para con-
tinuar a explorar a cidade por conta própria, visi-
tar seus importantes museus e monumentos, ir ao 
teatro, passear pelo centro antigo e degustar as 
deliciosas “tapas”. 

9º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Extrema-
dura para chegar a Trujillo com tempo livre para 
conhecer o centro monumental com sua Praça 
Maior. Continuação ate a fronteira portuguesa 
para chegar a Lisboa. Hospedagem. À noite visi-

ta opcional a um show de Fado,musica e canções 
típicas de Portugal. 

10º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimo, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

11º Dia (Sexta) LISBOA-FATIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saída para Fátima, 
importante centro de peregrinação. Tempo livre para 
visitar a Basílica e posteriormente regresso a Lisboa.

12º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 

18
DIAS

Paris 4. Madri 4. Lisboa 3.  
Sevilha 2. Córdoba 1.  
Costa do Sol 1. Granada 1.NOITES

Madri

Sevilha Granada

Córdoba

Costa do Sol

Paris

Lisboa

Escanea-me
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para chegar até Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

13º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da 
imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Tempo livre. Você pode fazer um passeio opcional 
ao longo do rio Guadalquivir para admirar a vista 
panorâmica da Torre del Oro e da Expo ‘92; ou visitar 
a praça de touros Maestranza e à noite assistir a um 
show de flamenco.

14º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

15º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

16º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 
Chegada e visita ao deslumbrante complexo monu-
mental da Alhambra e os belos jardins do Generalife. 
Jantar e hospedagem. À noite, visita opcional às gru-
tas do Sacromonte com show de zambra flamenca.

17º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de Tole-
do, Monumento Nacional e Patrimônio da Humanida-
de. Almoço. Visita panorâmica do Mirador del Valle e 
passeio pela parte antiga da cidade. Posteriormente 
continuaçao a Madri. Chegada e hospedagem. 

18º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD Paris - Madri
18 dias

Paris - Lisboa
12 dias

Em quarto duplo 2.280 $ 1.370 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 5 2.140 $ 1.250 $

Supl. quarto single 1.180 $ 790 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%

Notas: Nas saídas de 17/Out a 21/Nov, o pernoite é feito no Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. Nas saídas de 24/Out a 19/Dez, o 
pernoite é feito no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslados: Chegada/saída Paris.

• Traslado: Chegada Madri.

• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.

• Visita com guia local em Paris, Madri, Lisboa, 
Sevilha, Córdoba, Granada e Toledo.

• Café da manhã buffet.

• Guia acompanhante.

• 1 almoço e 5 Jantares.

• Seguro turístico. 

• Nécessaire com amenidades.

• Taxas Municipais em Paris e Lisboa.

• Passagem aéreo Paris-Madri

Não inclui

GA

RANTIDASDatas de saída: Terças-feiras
Março 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

2024

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Madri Praga P

Puerta de Toledo T

Lisboa Lutecia P

Cidade Hotel Cat.

Sevilha Meliá Lebreros P

Cordoba Exe Ciudad de Cordoba P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Catalonia Granada P

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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EUROPA ENCANTADA
Espanha, Portugal, França e Inglaterra

DESDE

2.360 $

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Sexta) MADRI-SALAMANCA-VIGO  
(630 kms)
Café da manhã. Saída rumo a Salamanca, antiga e 
monumental cidade universitária. Tempo livre para 
passear pelo centro histórico e conhecer sua célebre 
Praça Mayor de estilo barroco. Continuação a Vigo. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portu-
gal, chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada 
entre a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para 
visitar o centro antigo, com ruas de pedra e edifí-
cios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira 
mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
a cidade do Porto. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) PORTO 
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

7º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço . Tempo livre. Hospedagem. 

C-41862

8º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

9º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

10º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhe-
cer sua Praça Mayor e o centro antigo com seu 
bairro medieval, considerado Patrimônio Mundial. 
Almoço livre. Continuação da viagem para Madri. 
Hospedagem. 

11º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

12º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre para 
conhecer um dos maiores expoentes arquitetônicos 
deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 
de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.

13º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 

você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-

19
DIAS

Madri 3. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. 
Lisboa 2. Bordeaux 1. Orleans 1.  
Londres 3. Paris 3.NOITES

Madri

Porto

Orleans

Londres

Coimbra

Lisboa

Salamanca

Paris

BordeauxVigo

Escanea-me
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mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

15º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

16º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

17º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 

panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

18º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

19º Dia (Sábado) PARIS
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Porto, Lisboa, 

Londres e Paris. 
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Porto, Lisboa e França.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos 

em Porto.

Preços por pessoa USD Madri - Paris
19 dias

Lisboa - Paris
12 dias

Em quarto duplo 2.360 $ 1.680 $

Supl. quarto single 1.070 $ 730 $

Supl. Bordeaux e Orleans (2 jantares/almoços) 80 $ 80 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux. 

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P

Puerta de Toledo T

Vigo Hesperia Vigo P

Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P

Lisboa Lutecia P

Madri Agumar P

Puerta de Toledo T

Cidade Hotel Cat.

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T

B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T

Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Hotéis previstos 
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EUROPA COSMOPOLITA
Para conhecer as cidades que marcam tendências

1º Dia (Sábado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 
encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 
km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

C-41972

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 

do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica 
e continuação para Haia, capital administrativa, com 
uma pequena parada para conhecer os edifícios que 
abrigam os diferentes órgãos do governo holandês. 
Continuação para Amsterdã. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

11º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental 
cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, 

onde ainda são visíveis os sinais de seu recente 
passado de pós-guerra, e que tornou-se um impor-
tante centro cosmopolita lançador de tendências. 
Hospedagem.

12º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

13º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA 
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 

19
DIAS

Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2.  
Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.NOITES

Bruxelas

Amsterdã

Paris

Londres
Berlim

Praga

Viena

Budapeste

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me DESDE

2.350 $
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São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira).

14º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).

15º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar 
a excursão opcional Budapeste Iluminada partindo 
do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.

16º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 

Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.

17º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA  
(250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 

18º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-
se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 
para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.

19º Dia (Quarta) VIENA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Londres, Paris, 

Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste e Viena. 
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Preços por pessoa USD Londres-Viena
19 dias

Londres-Berlim
13 dias

Paris - Praga
11 días

Em quarto duplo 2.580 $ 1.790 $ 1.480 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 12 2.460 $ 1.700 $ 1.410 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 2 2.350 $ 1.670 $ 1.330 $
Supl. quarto single 1.280 $ 890 $ 680 $
Supl. meia pensão 400 $ (1) 200 $ (2) 260 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%

(1) Exceto Londres e Paris (11 jantares/almoços). (2) Exceto Londres e Paris (5 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris (7 jantares/almoços) 
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

París Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Cidade Hotel Cat.

Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P

Clarion Congress P

Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P

Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P

Dormero Hoho Wien P

Hotéis previstos 
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11º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saí-
da para a Catalunha para chegar à cosmopolita cida-
de de Barcelona. Hospedagem e resto do dia livre.

12º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para conhecer o par-
que de Montjuic, com vistas espetaculares; o Anel 
Olímpico; o Monumento a Cristóvão Colombo e o 
antigo Bairro Gótico. Tarde livre.

13º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre para conhecer a Basílica do Pilar, padroeira da 
Hispanidade. Continuação a Madri. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

EURO PENINSULAR

DESDE

2.580 $

1º Dia (Terça) BRASIL-LISBOA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto Lisboa-Portela. Assistência 
e traslado ao hotel. Alojamento e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

4º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica. Regresso a Lisboa. Resto de tempo livre. 
Hospedagem.

5.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Sevilha. Jantar e 
hospedagem.

6.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da 
imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Tempo livre. Você pode fazer um passeio opcional 
ao longo do rio Guadalquivir para admirar a vista 
panorâmica da Torre del Oro e da Expo ‘92; ou visitar 
a praça de touros Maestranza e à noite assistir a um 
show de flamenco.

C-51932

7.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA  
(145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almo-
dovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar com 
a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA- 
COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Gra-
nada. Chegada e visita ao deslumbrante complexo 
monumental da Alhambra e os belos jardins do 
Generalife. Jantar e hospedagem. À noite, visita 
opcional às grutas do Sacromonte com show de 
zambra flamenca.

10º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA  
(522 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto 
Lumbreras rumo à Costa Mediterrânea para chegar 
a Valência. Hospedagem. Resto do dia livre

19
DIAS

Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1.  
Granada 1. Valência 1. Barcelona 2. Madri 2. 
Bordeaux 1. Paris 3.NOITES

As cidades monumentales da Península Ibérica  
com Paris e Vale do Loire

Madri

Sevilha Granada

Barcelona

Bordeaux

ValênciaCórdoba

Costa do Sol

Paris

Lisboa

Escanea-me

Saídas 
garantidas

em 
Português
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15º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

16º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

17º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visi-
ta panorâmica na Cidade Luz para admirar seus 
monumentos mais importantes, como a Place 
de la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Ély-

sées, a Île de la Cité com a imponente Catedral 
de Notre Dame, o Hôtel des Invalides, onde se 
encontra o túmulo de Napoleão, com breve para-
da no  campo de Marte para fotografar a Torre 
Eif fel. Para o período da tarde recomendamos 
uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, declarado Patrimônio da Humanida-
de, para conhecer sua imponente arquitetura 
e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, 
Paris Latin ou Lido.

18º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

19º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, 

Córdoba, Granada, Barcelona, Madri e Paris.
• Café da manhã buffet.
• 5 Jantares.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Lisboa, Barcelona e França.

Preços por pessoa USD Lisboa - Paris
19 dias

Madri - Paris
7 dias

Em quarto duplo 2.730 $ 790 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.595 $ 760 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 5 2.580 $ 710 $

Supl. quarto single 1.100 $ 390 $

Supl. 1 jantar/almoço em Bordeaux 50 $ 50 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e Bordeaux. Nas saídas de 24/Out a 28/Nov, o pernoite é feito no hotel Las Adelfas Cordoba. Nas saídas de 31/Out a 26/Dez, o 
pernoite é feito no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos). Nas saídas de Abr. 18, Out. 17, 2024, Jan. 23, Fev. 20, o pernoite é feito na 
cidade de Sabadell em vez de Barcelona. 
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Sevilha Meliá Lebreros P

Cordoba Exe Ciudad de Cordoba P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Catalonia Granada P

Valência Silken Puerta Valencia P

Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by 
Meliá

T

Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte de Bagnolet T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Porte de D´Orleans T

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26
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1º Dia (Segunda) BRASIL-BERLIM 
Saída em vôo intercontinental com destino a Berlim. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Terça) BERLIM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim-Te-
gel. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 
3º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 
4º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira). 
5º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).
6º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 

C-31921

passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapes-
te. Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de 
realizar a excursão opcional Budapeste Iluminada 
partindo do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no 
Danúbio.
7º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
8º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 
9º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 
até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 
uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 

visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.

10º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 

11º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-

19
DIAS

Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. 
Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 2.NOITES

Madri
Barcelona

Roma

Florença

Veneza

Berlim

Praga

Viena

BudapesteNice  

Saídas 
garantidas

em 
Português
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ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

12º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

13º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 
exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

15º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.
16º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.
17º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.
18º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 
19º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Berlim.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Berlim, Praga, 

Budapeste, Viena, Veneza, Florença, Roma e 
Madri.

• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, Nice e Barcelona.

Preços por pessoa USD Berlim - Madri
19 dias

Berlim - Roma
15 dias

Em quarto duplo 2.430 $ 1.940 $

Em quarto duplo Junho 26 a Agosto 14 2.310 $ 1.850 $

Em quarto duplo Outubro 23 a Março 4 2.110 $ 1.720 $

Supl. quarto single 1.110 $ 790 $

Supl. meia pensão 390 $ (1) 330 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%

(1) Exceto Roma e Madri (12 jantares/almoços). (2) Exceto Roma (10 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Ferias e Congressos, a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 11 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Cidade Hotel Cat.

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P

Belstay Roma Aurelia P

Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T

Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T

Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P

Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

8º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 

descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

9º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

10º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

11º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 

passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

12º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

13º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-

19
DIAS

Madri 4. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. 
Nice 1. Barcelona 1.NOITES

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Segunda) MADRI-TOLEDO-MADRI  
(140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã 
saída para a cidade imperial de Toledo. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Retorno para Madri e resto do tempo livre. 

5º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

6º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 

INCLUINDO  excursão a Toledo

Madri
Barcelona

Roma

Florença

Veneza

Heidelberg

Munique

Paris

Bordeaux
Nice  

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me DESDE

1.960 $
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de desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. 
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes, praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

14º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Pos-
sibilidade fazer uma visita opcional aos famosos 
Museus Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e ao interior da Basílica de São 
Pedro - com nossas reservas exclusivas, evitaremos 
as longas filas de espera para entrar. Restante do 
dia livre.

15º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

16º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

17º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

18º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

19º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD Madri - Madri
19 dias

Madri - Roma
16 dias

Paris - Madri
14 dias

Paris - Roma
11 dias

Em quarto duplo 2.200 $ 1.950 $ 1.790 $ 1.540 $
Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 18 2.100 $ 1.860 $ 1.710 $ 1.470 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 8 1.960 $ 1.760 $ 1.590 $ 1.390 $
Supl. quarto single 960 $ 800 $ 700 $ 540 $
Supl. meia pensão 240 $ (1) 180 $ (2) 190 $ (3) 140 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (5 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas 
a Bordeaux, Munique e Barcelona. 
Preços a partir de Março 15 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Madri, Toledo, Paris, 

Veneza, Florença e Roma.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 17 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Melia T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique Bento Inn Munich Messe T
NH Ost Conference Center P
NH München Messe P

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 
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10º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais e continuar descobrindo os impor-
tantes monumentos desta cidade. Recomendamos 
uma excursão opcional a Ávila, Segovia. 

11º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

12º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 

Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 
a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.

13º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-

CULTURAS DA EUROPA

DESDE

2.090 $

1º Dia (Terça) BRASIL-ROMA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) ROMA
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Alo-
jamento e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

4º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

C-519032

6º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.

7º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

8º Dia (Terça) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

9º Dia (Quarta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para con-
tinuar a explorar a cidade por conta própria, visi-
tar seus importantes museus e monumentos, ir ao 
teatro, passear pelo centro antigo e degustar as 
deliciosas “tapas”.

19
DIAS

Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 4. 
Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3.NOITES

Roma, Madri, Londres e Paris. 
Quatro principais cidades da Europa

Madri
Barcelona

Roma

Pisa

Orleans

Londres

Paris

Bordeaux
Nice

Escanea-me
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re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

15º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

16º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

17º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

18º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

19 Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Visita com guia local em Roma, Madri, Londres e 

Paris.
• Café da manhã buffet.
• Guia acompanhante.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades. 
• Taxas Municipais em Roma, Barcelona e França.

Preços por pessoa USD Roma - Paris
19 dias

Roma - Londres
16 dias

Em quarto duplo 2.390 $ 2.040 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.270 $ 1.940 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Março 5 2.090 $ 1.780 $

Supl. quarto single 1.130 $ 910 $

Supl. meia pensão 130 $ (1) 130 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%

(1) Exceto Roma, Madri, Londres e Paris (4 jantares/almoços). (2) Exceto Roma, Madri e Londres (4 jantares/almoços). 
Nota: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona e 
Bordeaux.
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Agumar P
Puerta de Toledo T

Cidade Hotel Cat.

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Hotéis previstos 
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DESDE

2.400 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite 
você pode fazer a visita opcional Paris Iluminada 
para se familiarizar com a bela capital francesa 
e desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo 
do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 

C-52022

la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade 
universitária. Tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Posteriormente, chegada ao hotel e 
hospedagem. 

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-VIENA (433 kms)
Café da manhã. Saída para Viena de ônibus (Possi-
bilidade de fazer esta viagem em trem, incluindo os 
transfers do hotel-resort-hotel e bilhete) Chegada 
em Viena. Hospedagem. 

11º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-
se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 

para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.

12º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 

20
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Viena 2. Veneza 1. Florença 1. 
Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

Madri
Barcelona

Roma

Florença
Veneza

VienaMunique

Heidelberg

Pisa

Paris

Bordeaux
Nice  
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Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

17º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 

contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

18º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

19º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

20º Dia (Quinta) MADRI
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade de 
prolongar a sua estadia na Espanha ou participar de 
um circuito na Andaluzia ou em Portugal.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Madri - Madri
20 dias

Madri - Roma
17 dias

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo 2.700 $ 2.330 $ 2.370 $ 1.980 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 2.570 $ 2.220 $ 2.260 $ 1.890 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 2 2.400 $ 2.110 $ 2.070 $ 1.800 $
Supl. quarto single 1.200 $ 990 $ 1.000 $ 790 $
Supl. meia pensão 290 $ (1) 240 $ (2) 260 $ (3) 200 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas 
a Bordeaux, Munique e Barcelona. 
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado Llegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Viena, 

Veneza, Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T
Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique Bento Inn Munich Messe T
NH Ost Conference Center P
NH München Messe P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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EUROPA CONTINENTAL
A melhor maneira de explorar  
o coração da Europa

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 
para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir à impressionante Procissão 
das Velas, (de Abril a Outubro). 

5º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de Lan-
des e através das vinhas de Bordeaux e Cognac para 
chegar a Tours, capital do Jardim da França, onde 
teremos tempo livre para admirar esta interessante 
cidade e visitar a igreja de São Martinho com o túmulo 
do santo, a catedral de Saint Gatien e os diversos 
palácios espalhados pelo centro histórico da cidade. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 
château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetônicos 
do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. Chegada 
e hospedagem. Possibilidade de fazer a visita opcional 
Paris Iluminada e um cruzeiro ao longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 

C-32011

Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

8º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

9º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.

10º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.

11º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação cen-
tral, finalizando na Praça dos Museus, centro cultural 
de Amsterdã, onde temos incluída a visita a uma das 
famosas oficinas de polimento de diamantes. Tarde 
livre. Excursão opcional às típicas vilas de pescadores 
de Marken e Volendam, ou passeio de barco ao longo 
de seus canais, para contemplar a bela arquitetura de 
seus edifícios ribeirinhos.
12º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 

ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

13º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

20
DIAS

Madri 2. Lourdes 1. Tours 1. Paris 3.  
Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. 
Budapeste 2. Viena 2.NOITES

Bruxelas

Amsterdã

Paris

Berlim

Praga

Viena

Madri

Lourdes

Tours

Budapeste

Saídas 
garantidas

em 
Português
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14º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira).    
15º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).
16º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capi-
tal da Eslováquia. Breve parada para dar um passeio 
em suas ruelas, descobrir suas famosas esculturas 
populares, a igreja de São Martinho e a Porta de 
São Miguel. Continuação da viagem para entrar na 
Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. 
Tempo livre e possibilidade de realizar a excursão 

opcional Budapeste Iluminada partindo do monte 
Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.
17º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
18º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms) 
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde).
19º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-
se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 
para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.
20º Dia (Quarta) VIENA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Berlim, Praga, Budapeste e Viena.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 17 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Preços por pessoa USD Madri - Viena
20 dias

Paris - Viena
15 dias

Paris - Praga
11 dias

Em quarto duplo 2.530 $ 2.020 $ 1.480 $
Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 11 2.410 $ 1.920 $ 1.410 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 1 2.280 $ 1.830 $ 1.330 $
Supl. quarto single 1.230 $ 930 $ 680 $
Supl. meia pensão 460 $ (1) 400 $ (2) 260 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%

(1) Exceto Madri e Paris (13 jantares/almoços). (2) Exceto Paris (11 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris (7 jantares/almoços).
Preços a partir de Março 8 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Madri Meliá Castilla P
Crisol Via Castellana P

Lourdes Nacional TS

Tours Ibis Tours Sud T
Ibis Tours Centre Gare T

Paris Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P
Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P
First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Cidade Hotel Cat.

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Hotéis previstos 
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MELODIAS DA EUROPA
Um passeio pelas capitais dos antigos impérios

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita 
opcional a “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao longo 
do rio Sena. 

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.
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6º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.

7º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

8º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 

os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

10º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA 
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. 
Continuação para a República Tcheca para chegar à 
cidade de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas que 
se movimentam a cada mudança de hora -, a Igreja 
de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a 
Praça Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
motivos de força maior, a visita panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira).

11º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 

conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).

12º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar 
a excursão opcional Budapeste Iluminada partindo 
do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.

13º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmico 
por esta cidade única, fruto da união em 1873 da anti-
ga Buda e Peste, também conhecida como a Pérola 
do Danúbio, que se divide em duas zonas. Buda, 
onde se encontram a Colina do Castelo com o Palá-
cio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pescadores 
e Pest, uma moderna zona comercial na planície às 
margens do rio Danúbio com o Parlamento, a Basílica 
de Santo Estêvão e a Praça dos Heróis. À noite, será 
oferecido um jantar folclórico húngaro opcional, com 
degustação da culinária do país enquanto se assiste 
as típicas danças folclóricas húngaras e ciganas.

14º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA  
(250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde).

21
DIAS

Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. Berlim 2. 
Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3.NOITES
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15º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 
até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 
uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 
visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.

16º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 

17º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

18º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
19º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.
20º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
21º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris, Amsterdã, Berlim, 

Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença e 
Roma.

• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris e Itália.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Preços por pessoa USD Paris - Roma
21 dias

Paris - Viena
16 dias

Paris - Praga
12 dias

Em quarto duplo 2.760 $ 2.100 $ 1.540 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.630 $ 2.000 $ 1.470 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Março 5 2.450 $ 1.900 $ 1.390 $
Supl. quarto single 1.230 $ 990 $ 750 $
Supl. meia pensão 450 $ (1) 400 $ (2) 260 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%

(1) Exceto Paris e Roma (13 jantares/almoços). (2) Exceto Paris (11 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris (7 jantares/almoços).
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Cidade Hotel Cat.

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Hotéis previstos 
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Uma viagem através da história do Velho Continente

1º Dia (Sábado) BRASIL-AMSTERDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino a Ams-
terdã. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) AMSTERDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã 
Schiphol. Assistência e traslado ao hotel. Hospeda-
gem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

4º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar 
com os principais monumentos, percorrendo os 
lugares mais importantes desta cidade, que se 
mantinha dividida até recentemente, símbolo da 
reunificação: Portão de Brandeburgo, o Reichstag 
ou parlamento, Potsdamplatz, Alexanderplatz, 
avenida Kurfurstendamn...e os restos do muro 
que dividia a cidade até 1989. Tarde livre durante 
a qual você vai poder fazer uma excursão opcional 
ao campo de concentração de Sachsenhausen. 

6º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 

C-32171

Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira).

7º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).

8º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar 

a excursão opcional Budapeste Iluminada partindo 
do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.

9º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmico 
por esta cidade única, fruto da união em 1873 da 
antiga Buda e Peste, também conhecida como a 
Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.

10º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms) 
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde).

11º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 
até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 

uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 
visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.

12º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 

21
DIAS

Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. 
Viena 2. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 2.NOITES
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Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

17º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 

Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

18º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

19º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

20º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

21º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslado: Chegada Amsterdã.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Amsterdã, Berlim, 

Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença, 
Roma e Madri.

• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, Nice e Barcelona.

Preços por pessoa USD Amsterdã - Madri
21 dias

Amsterdã - Roma
17 dias

Amsterdã - Viena
12 dias

Em quarto duplo 2.640 $ 2.140 $ 1.380 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 12 2.510 $ 2.040 $ 1.320 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 2 2.320 $ 1.920 $ 1.260 $
Supl. quarto single 1.180 $ 860 $ 620 $
Supl. meia pensão 470 $ (1) 410 $ (2) 360 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%

(1) Exceto Roma e Madri (14 jantares/almoços). (2) Exceto Roma (12 jantares/almoços). (3) (10 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Ferias e Congressos, a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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CAMINHOS DA EUROPA
Com Fátima, Lourdes e Vale do Loire

DESDE

2.500 $

1º Dia (Terça) BRASIL-LISBOA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa Por-
tela. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre.

3º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã, 
visita panorâmica de la cidade com Bairro de Alfama, 
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimo, etc. Tarde 
livre. Possibilidade de participar de uma excursão 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

4º Dia (Sexta) LISBOA-FATIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte de manhã 
saída ate Fátima, importante centro de peregrinação 
para visitar a Basílica e posteriormente regresso a 
Lisboa. 

5º Dia (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída ate a fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para visitar sua 
Praça Maior e casco antigo com seu bairro medie-
val. Almoço livre. Continuação ate Madri. Chegada 
e alojamento.

6º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

7º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 
para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir à impressionante Procissão 
das Velas, (de Abril a Outubro) 

C-32232

8º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de Lan-
des e através das vinhas de Bordeaux e Cognac para 
chegar a Tours, capital do Jardim da França, onde 
teremos tempo livre para admirar esta interessante 
cidade e visitar a igreja de São Martinho com o túmulo 
do santo, a catedral de Saint Gatien e os diversos 
palácios espalhados pelo centro histórico da cidade. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 
château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetôni-
cos do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. 
Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao 
longo do rio Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 

Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG  
(545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade 
universitária. Tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Posteriormente, chegada ao hotel e 
hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 

do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

15º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

16º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-

22
DIAS

Lisboa 3. Madri 3. Lourdes 1. Tours 1. Paris 3. 
Heidelberg 1. Munique 1. Veneza 1.  
Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

Madri Barcelona Roma

Florença
Veneza

Munique

Heidelberg

Verona

Tours

Lourdes

Fátima

Lisboa

Pisa

Paris

Nice  

Escanea-me

Saídas 
garantidas

em 
Português
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de desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. 
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes, praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

17º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Pos-
sibilidade fazer uma visita opcional aos famosos 
Museus Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e ao interior da Basílica de São 
Pedro - com nossas reservas exclusivas, evitaremos 
as longas filas de espera para entrar. Restante do 
dia livre.

18º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

19º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostra-
da dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

20º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.

21º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

22º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia.

Incluindo
• Traslado: Chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Madri, Paris, 

Veneza, Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Lisboa, França, Itália e 

Barcelona.

Preços por pessoa USD Lisboa -  
Madri

22 dias

Lisboa -  
Roma

19 dias

Paris -  
Madri

14 dias

Lisboa -  
Paris

12 dias

Paris -  
Roma

11 dias

Em quarto duplo 2.740 $ 2.400 $ 1.790 $ 1.650 $ 1.540 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.610 $ 2.280 $ 1.710 $ 1.570 $ 1.470 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Março 5 2.500 $ 2.190 $ 1.590 $ 1.430 $ 1.390 $
Supl. quarto single 1.170 $ 1.010 $ 700 $ 780 $ 540 $
Supl. meia pensão 250 $ (1) 190 $ (2) 190 $ (3) 60 $ (4) 140 $ (5)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (8 jantares/almoços). (2) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (6 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (6 jantares/almoços). (4) Lourdes e Tours (2 jantares/almoços). 
(5) Exceto Paris e Roma (4 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Munique 
e Barcelona.
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Meliá Castilla P
Crisol Via Castellana P

Lourdes Nacional TS

Tours Ibis Tours Sud T
Ibis Tours Centre Gare T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique Bento Inn Munich Messe T
NH Ost Conference Center P
NH München Messe P

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T
Catalonia Park Putxet P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P
Fira Congress P

Madri Praga P
Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Hotéis previstos 

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26
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EURO LUSO
Com o melhor valor para o dinheiro…

DESDE

2.540 $

C-502322

mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

8º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

9º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

10º Dia (Domingo) HEIDELBERG- 
ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 

para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 
do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

11º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-
VERONA-VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
passando por paisagens alpinas inigualáveis para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol. Tempo livre. 
Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o 
impressionante Passo Alpino do Brennero, com uma 
das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, 
rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imorta-
lizada por William Shakespeare em seu romance 
“Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para 
Veneza. Hospedagem.

12º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-

dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

13º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

14º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 
exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.

15º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-

23
DIAS

Madri 5. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. 
Munique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3. 
Nice 1. Barcelona 1. Lisboa 3.NOITES

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e 
resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais.

4º Dia (Segunda) MADRI-TOLEDO-MADRI  
(140 kms) 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã 
saída para a cidade imperial de Toledo. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Retorno para Madri e resto do tempo livre. 

5º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

6º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS-PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-

INCLUINDO  excursão a Toledo

Madri Barcelona Roma

Florença

Veneza

Munique

Heidelberg

Bordeaux

Lisboa

Paris

Nice  
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vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

16º Dia (Sabado) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

17º Dia (Domingo) NICE-BARCELONA  
(665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

18º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 

para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

19º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para con-
tinuar a explorar a cidade por conta própria, visitar 
seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, 
passear pelo centro antigo, degustar as deliciosas 
“tapas”… 

20º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Trujillo, onde teremos tempo livre para conhecer 
sua bonita e monumental Praça Maior. Continuação 
até a fronteira portuguesa para chegar a Lisboa. 
Hospedagem.

21º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

22º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

23º Dia (Sábado) LISBOA
Café da manhã. Fim de nossos serviços. Os passa-
geiros que desejarem, poderão voltar a Madri de 
forma gratuita.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Toledo, Paris, 

Veneza, Florença, Roma e Lisboa.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália, Barcelona e 

Lisboa.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.800 $
Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 11 2.660 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 1 2.540 $
Supl. quarto single 1.170 $
Supl. meia pensão, exceto Madri, Paris, Roma e Lisboa (7 jantares/almoços) 240 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades 
vizinhas a Bordeaux, Munique e Barcelona.
Preços a partir de Março 8 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 17 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Madri Praga P

AC Avenida de America T

Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Puerta de Toledo T

Bordeaux B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P

NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P

NH München Messe P

Bento Inn Munich Messe T

Veneza Alexander (Mestre) P

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T

Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P

Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T

B&B Nice Aeroport T

Barcelona Catalonia Park Güell T

Catalonia Park Putxet P

Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P

Fira Congress P

Madri Praga P

Madrid Chamartin Affiliated by Meliá T

Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 



208

ES
CA

PA
DA

S 
Á 

EU
RO

PA
EURO NAÇÕES
Um Mosaico de países e cidades para se lembrar

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre para 
conhecer um dos maiores expoentes arquitetônicos 
deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 
de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
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a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomen-
damos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visi-
ta panorâmica na Cidade Luz para admirar seus 
monumentos mais importantes, como a Place de 
la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, 
a Île de la Cité com a imponente Catedral de Notre 
Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o 
túmulo de Napoleão, com breve parada no cam-

po de Marte para fotografar a Torre Eiffel. Para o 
período da tarde recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, decla-
rado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À 
noite, como opcional, você pode assistir a um dos 
famosos shows, Paris Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de 
Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira 
alemã para chegar a Heidelberg, antiga cidade uni-
versitária. Tempo livre para passear por suas ruas e 
contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso caste-
lo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem. 

13º Dia (Domingo) HEIDELBERG-ROTA 
ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre 
para admirar esta bela cidade medieval, que preserva 
suas muralhas, torres e portas originais, contemplar 
suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. 
Continuação através da Rota Romântica apreciando 
suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital 

do Estado da Baviera e importante centro econômico 
e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade. Hospedagem.

14º Dia (Segunda) MUNIQUE-VIENA (433 kms)
Café da manhã. Saída de ônibus para Viena (pos-
sibilidade de fazer este trajeto de trem, incluindo 
a passagem e os traslados hotel-estação-hotel). 
Chegada a Viena. Hospedagem.

15º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 
até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 
uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 
visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.

16º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 

17º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-

24
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3.  
Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Viena 2.  
Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

Madri

Bordeaux

Barcelona
Roma

Florença

Veneza
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car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

18º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

19º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

20º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 

opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

21º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

22º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

23º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

24º Dia (Quinta) MADRI
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD Madri - Madri
24 dias

Madri - Roma
21 dias

Londres - Madri
19 dias

Londres - Roma
16 dias

Em quarto duplo 3.310 $ 3.030 $ 2.900 $ 2.610 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 3.150 $ 2.880 $ 2.760 $ 2.480 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Fevereiro 27 2.950 $ 2.750 $ 2.600 $ 2.400 $
Supl. quarto single 1.500 $ 1.280 $ 1.230 $ 1.020 $
Supl. meia pensão 330 $ (1) 270 $ (2) 260 $ (3) 200 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (10 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (8 jantares/almoços). 
(3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (8 jantares/almoços). (4) Exceto Londres, Paris e Roma (6 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas 
a Bordeaux, Munique e Barcelona. 
Preços a partir de Março 5 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslados: Llegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Viena, Veneza, Florença e Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Munique NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Cidade Hotel Cat.

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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SENSAÇÕES DA EUROPA
As experiências de um mosaico de culturas

1º Dia (Sábado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 
2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 
3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 
4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.
5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.
6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visi-
ta panorâmica na Cidade Luz para admirar seus 
monumentos mais importantes, como a Place de 
la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, 
a Île de la Cité com a imponente Catedral de Notre 
Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o 
túmulo de Napoleão, com breve parada no cam-
po de Marte para fotografar a Torre Eiffel. Para o 
período da tarde recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, decla-
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rado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À 
noite, como opcional, você pode assistir a um dos 
famosos shows, Paris Latin ou Lido.
7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.
9º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica 
e continuação para Haia, capital administrativa, com 
uma pequena parada para conhecer os edifícios que 
abrigam os diferentes órgãos do governo holandês. 
Continuação para Amsterdã. Hospedagem.
10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 

distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 
11º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.
12º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen.
13º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA 
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 

Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira).
14º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).
15º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capi-
tal da Eslováquia. Breve parada para dar um passeio 
em suas ruelas, descobrir suas famosas esculturas 
populares, a igreja de São Martinho e a Porta de 
São Miguel. Continuação da viagem para entrar na 
Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. 
Tempo livre e possibilidade de realizar a excursão 
opcional Budapeste Iluminada partindo do monte 
Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.
16º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
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Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
17º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA  
(250 kms) 
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 
18º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 
até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 
uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 
visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.
19º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 
20º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA  
(256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Pos-

sibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.
21º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
22º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 
exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.
23º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
24º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres, Paris, 

Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste, Viena, 
Veneza, Florença e Roma. 

• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris e Itália.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Preços por pessoa USD Londres - Roma
24 dias

Londres - Viena
19 dias

Londres - Berlim
13 dias

Paris - Praga
11 dias

Em quarto duplo 3.160 $ 2.580 $ 1.790 $ 1.480 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 12 3.010 $ 2.460 $ 1.700 $ 1.410 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 2 2.850 $ 2.350 $ 1.670 $ 1.330 $
Supl. quarto single 1.520 $ 1.280 $ 890 $ 680 $
Supl. meia pensão 340 $ (1) 400 $ (2) 200 $ (3) 260 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Londres, Paris e Roma (13 jantares/almoços). (2) Exceto Londres e Paris (11 jantares/almoços). 
(3) Exceto Londres e Paris (5 jantares/almoços). (4) Exceto Paris (7 jantares/almoços).
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Cidade Hotel Cat.

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Hotéis previstos 
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SONHOS DA EUROPA
De Paris a Madri

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita 
opcional a “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao longo 
do rio Sena. 
3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visi-
ta panorâmica na Cidade Luz para admirar seus 
monumentos mais importantes, como a Place de 
la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, 
a Île de la Cité com a imponente Catedral de Notre 
Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o 
túmulo de Napoleão, com breve parada no cam-
po de Marte para fotografar a Torre Eiffel. Para o 
período da tarde recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, decla-
rado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À 
noite, como opcional, você pode assistir a um dos 
famosos shows, Paris Latin ou Lido.
4º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
5º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.
6º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica 
e continuação para Haia, capital administrativa, com 
uma pequena parada para conhecer os edifícios que 
abrigam os diferentes órgãos do governo holandês. 
Continuação para Amsterdã. Hospedagem.

C-32531

7º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da ma nhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.
8º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.
9º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 
10º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA 
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 

Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira). 
11º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).

12º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capi-
tal da Eslováquia. Breve parada para dar um passeio 
em suas ruelas, descobrir suas famosas esculturas 
populares, a igreja de São Martinho e a Porta de 
São Miguel. Continuação da viagem para entrar na 
Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. 
Tempo livre e possibilidade de realizar a excursão 
opcional Budapeste Iluminada partindo do monte 
Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.

13º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-

cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
14º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 
15º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 
até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 
uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 
visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.
16º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 
17º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
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pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.
18º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
19º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Pos-
sibilidade fazer uma visita opcional aos famosos 
Museus Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e ao interior da Basílica de São 
Pedro - com nossas reservas exclusivas, evitaremos 
as longas filas de espera para entrar. Restante do 
dia livre.
20º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

21º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.
22º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.
23º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.
24º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
25º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em  Paris, Amsterdã, 

Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Veneza, 
Florença,  Roma e Madri.

• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Preços por pessoa USD Paris - Madri
25 dias

Paris - Roma
21 dias

Berlim-Roma 
14 dias

Viena-Madrid 
12 días

París - Praga
12 días

Em quarto duplo 3.140 $ 2.760 $ 1.840 $ 1.560 $ 1.540 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 15 2.990 $ 2.630 $ 1.750 $ 1.490 $ 1.470 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Fevereiro 27 2.760 $ 2.450 $ 1.620 $ 1.340 $ 1.390 $
Supl. quarto single 1.550 $ 1.230 $ 690 $ 690 $ 750 $
Supl. meia pensão 510 $ (1) 450 $ (2) 330 $ (3) 180 $ (4) 260 $ (5)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5% 5%
1) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares/almoços). (2) Exceto Paris e Roma (13 jantares/almoços). 
(3) Exceto Roma (10 jantares/almoços). (4) Exceto Roma e Madri (6 jantares/almoços). (5) Exceto Paris (7 jantares/almoços)
Notas: Durante a celebração de Ferias e Congressos, a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 5 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel  Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Cidade Hotel Cat.

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.
12º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.
13º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 
14º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você 
vai poder desfrutar de uma visita opcional ao seu 
centro histórico monumental. Continuação para a 
República Tcheca para chegar à cidade de Praga. 
Tour panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha 
- sua Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 
1410, com suas figuras animadas que se movimen-
tam a cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a 
Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça 
Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
motivos de força maior, a visita panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira)
15º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 

das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).
16º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste. 
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar 
a excursão opcional Budapeste Iluminada partindo 
do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.
17º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
18º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 
19º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-
se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 
para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.

CARROSSEL EUROPEU

DESDE

2.940 $

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 
3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.
4º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 
para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir à impressionante Procissão 
das Velas, (de Abril a Outubro).
5º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de Lan-
des e através das vinhas de Bordeaux e Cognac para 
chegar a Tours, capital do Jardim da França, onde 
teremos tempo livre para admirar esta interessante 
cidade e visitar a igreja de São Martinho com o túmulo 
do santo, a catedral de Saint Gatien e os diversos 
palácios espalhados pelo centro histórico da cidade. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.
6º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 
château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetôni-
cos do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. 
Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao 
longo do rio Sena.
7º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 

C-32810

recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.
8º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
9º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.
10º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica 
e continuação para Haia, capital administrativa, com 
uma pequena parada para conhecer os edifícios que 
abrigam os diferentes órgãos do governo holandês. 
Continuação para Amsterdã. Hospedagem.
11º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 

28
DIAS

Madri 3. Lourdes 1. Tours 1. Paris 3. Bruxelas 1. 
Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2. 
Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

Tradição e modernidade. Um circuito  
cosmopolita para desfrutar ao máximo

Madri

Lourdes

Barcelona
Roma

Florença

Veneza

Berlim

Amsterdã

Bruxelas

Paris

Tours

Praga

Viena

BudapesteNice  

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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20º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 
21º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.
22º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
23º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

24º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
25º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.
26º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.
27º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem. 
28º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD Madri - Madri
28 dias

Madri - Roma
25 dias

Paris - Madri
23 dias

Paris - Roma
20 dias

Em quarto duplo 3.350 $ 3.080 $ 2.960 $ 2.680 $
Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 11 3.190 $ 2.930 $ 2.820 $ 2.550 $
Em quarto duplo Outubro 20 a Março 1 2.940 $ 2.740 $ 2.580 $ 2.370 $
Supl. quarto single 1.690 $ 1.465 $ 1.390 $ 1.170 $
Supl. meia pensão 570 $ (1) 510 $ (2) 510 $ (3) 460 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (17 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (15 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (13 jantares/almoços). 
Notas: Durante a celebração de Ferias e Congressos, a hospedagem poderá ser feita em ciudades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 8 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Veneza, 
Florença e Roma.

• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 10 17 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Madri Meliá Castilla P
Crisol Via Castellana P

Lourdes Nacional TS

Tours Ibis Tours Sud T
Ibis Tours Centre Gare T

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Cidade Hotel Cat.

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aerport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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DE LONDRES A MADRI

1º Dia (Sabado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 
2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 
3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 
encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 
km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 
4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.
5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.
6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-

C-42872

tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.
7º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.
9º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.
10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 

distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.
11º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.
12º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 
13º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA 
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira).
14º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dispo-
sição para desfrutar da cidade ou fazer algumas das 
visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como a 

Colina do Castelo, para visitar o interior da Catedral 
de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, iremos 
visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, conhecida 
como o icônico Santuário do Menino Jesus de Praga, 
finalizando na Ponte Carlos (Karlův most em tcheco).
15º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capi-
tal da Eslováquia. Breve parada para dar um passeio 
em suas ruelas, descobrir suas famosas esculturas 
populares, a igreja de São Martinho e a Porta de 
São Miguel. Continuação da viagem para entrar na 
Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. 
Tempo livre e possibilidade de realizar a excursão 
opcional Budapeste Iluminada partindo do monte 
Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.
16º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
17º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 
18º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstras-
se passando por monumentos austríacos clássicos, 
como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar 
ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no 
Palácio Belvedere, de onde se descortina uma mag-
nífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa visita na 
área da Ópera. Tarde livre que você pode aproveitar 
para fazer uma visita opcional, como os Bosques de 
Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, 
a Ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn.

28
DIAS

Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. 
Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.  
Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 2.

NOITES

Madri
Barcelona

Roma

Florença

Veneza

Berlim

AmsterdãLondres

Bruxelas

Paris Praga

Viena

BudapesteNice  

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me DESDE

3.170 $
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19º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 
20º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.
21º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
22º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.
23º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 

opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
24º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para conhe-
cer a Praça dos Milagres, onde poderemos contemplar 
o complexo monumental formado pela Catedral, o 
Batistério e o Campanile, a famosa Torre Inclinada. 
Continuação pela incomparável Autostrada dei Fiori 
em direção a Nice, capital da Riviera Francesa. Hos-
pedagem. Possibilidade de participar de uma excur-
são opcional para conhecer o Principado de Mônaco 
visitando a parte histórica e a colina de Monte Carlo, 
onde se encontra seu famoso cassino.
25º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.
26º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem. 
27º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.
28º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade 
de prolongar a sua estadia na Espanha ou participar 
de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres,  Paris, 

Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste, Viena, 
Veneza, Florença, Roma e Madri.

• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Preços por pessoa USD Londres - 
Madri

28 dias

Londres -  
Roma

24 dias

Londres -  
Viena

19 dias

Londres -  
Berlim 
13 dias

Londres - 
Amsterdã

11 dias

Em quarto duplo 3.630 $ 3.160 $ 2.580 $ 1.790 $ 1.560 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 12 3.450 $ 3.010 $ 2.460 $ 1.700 $ 1.490 $
Em quarto duplo Outubro 21 a Março 2 3.170 $ 2.850 $ 2.350 $ 1.670 $ 1.450 $
Supl. quarto single 1.840 $ 1.520 $ 1.280 $ 890 $ 830 $
Supl. meia pensão 510 $ (1) 340 $ (2) 400 $ (3) 200 $ (4) 130 $ (5)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (15 jantares/almoços). (2) Exceto Londres, Paris e Roma (13 jantares/almoços). 
(3) Exceto Londres e Paris (11 jantares/almoços). (4) Exceto Londres e Paris (5 jantares/almoços). 
(5) Exceto Londres e Paris (3 jantares/almoços). 
Notas: Durante a celebração de Feiras e Congressos em Barcelona, a hospedagem poderá ser feita em cidade vinzinha.
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Março 11 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 
Woluwe

P

First Euroflat P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Cidade Hotel Cat.

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Nice Campanile Nice Aeroport T
Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.

13º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.

14º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita 
a uma das famosas oficinas de polimento de dia-
mantes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas 
vilas de pescadores de Marken e Volendam, ou 
passeio de barco ao longo de seus canais, para 
contemplar a bela arquitetura de seus edifícios 
ribeirinhos.

15º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.
16º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen.
17º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA 
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 
para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora -, a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a visita panorâmica poderá ser realizada 
na sexta-feira).
18º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 

EUROPA 10 NAÇÕES

DESDE

3.380 $

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo.
2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 
3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.
5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 
a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.
6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.
7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomen-
damos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 

C-43152

Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

31
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. 
Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.  
Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, 
 Alemanha, Rep. Checa, Hungría, Austria e Italia

Madri

Bordeaux

Barcelona
Roma

Florença

Veneza

Berlim

Amsterdã
Londres

Bruxelas

Paris
Orleans

Praga

Viena

BudapesteNice  

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).
19º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capi-
tal da Eslováquia. Breve parada para dar um passeio 
em suas ruelas, descobrir suas famosas esculturas 
populares, a igreja de São Martinho e a Porta de 
São Miguel. Continuação da viagem para entrar na 
Hungria e chegar à capital, Budapeste. Hospedagem. 
Tempo livre e possibilidade de realizar a excursão 
opcional Budapeste Iluminada partindo do monte 
Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.
20º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 
da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 
Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.
21º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca 
para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade 
de visitar Viena na chegada à tarde). 
22º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passean-
do pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis 
(Heldenplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela 
Ringstrasse passando por monumentos austríacos 
clássicos, como a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, 
até chegar ao rio Danúbio, ONU, etc. Faremos uma 
parada no Palácio Belvedere, de onde se descortina 
uma magnífica vista dos jardins. Finalizaremos nossa 
visita na área da Ópera. Tarde livre que você pode 
aproveitar para fazer uma visita opcional, como os 
Bosques de Viena, a Viena da Imperatriz Sissi, o 
Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, o Palácio de 
Schönbrunn.
23º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach 
em meio a deslumbrantes paisagens alpinas para 
depois cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de 
Veneza. Chegada e hospedagem. 
24º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

25º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

26º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

27º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

28º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

29º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

30º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem. 

31º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibi-
lidade de prolongar a sua estadia na Espanha ou 
participar de um circuito na Andaluzia ou Portugal.

Preços por pessoa USD Madri - 
Madri

31 dias

Madri -  
Roma

28 dias

Londres - 
Madri

26 dias

Londres - 
Roma

23 dias

Paris -  
Madri

23 dias

Paris -  
Roma

20 dias

Em quarto duplo 3.820 $ 3.540 $ 3.410 $ 3.130 $ 2.960 $ 2.680 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 8 3.630 $ 3.370 $ 3.240 $ 2.980 $ 2.820 $ 2.550 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Fevereiro 20 3.380 $ 3.150 $ 3.010 $ 2.800 $ 2.580 $ 2.370 $
Supl. quarto single 1.900 $ 1.720 $ 1.640 $ 1.420 $ 1.390 $ 1.170 $
Supl. meia pensão 590 $ (1) 530 $ (2) 510 $ (3) 460 $ (4) 510 $ (5) 460 $ (6)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (17 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (15 jantares/almoços).  
(3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (15 jantares/almoços). (4) Exceto Londres, Paris e Roma (13 jantares/almoços). 
(5) Exceto Paris, Roma e Madri (15 jantares/almoços). (6) Exceto Paris e Roma (13 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux e 
Barcelona.
Preços a partir de Fevereiro 27 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste, Viena, 
Veneza, Florença e Roma.

• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 7 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T
Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P
Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 

Woluwe
P

First Euroflat P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P
Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P

Cidade Hotel Cat.
Praga Duo P

Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P
Novotel Budapest City P

Viena Senator Viena P
Dormero Hoho Wien P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença Mirage P
Roma Grand Hotel Fleming P

Green Park Pamphili P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Hotéis previstos 
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11º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS  
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar à 
bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre para 
passear no centro histórico e conhecer o lago do Amor, 
seus românticos canais, belos edifícios e igrejas. Con-
tinuação para Bruxelas. Possibilidade de realizar uma 
visita opcional para conhecer alguns dos monumentos 
mais representativos, como o Atomium, a Grand Place, 
o Manneken Pis. Hospedagem.

12º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda cidade 
mais importante da Holanda. Breve visita panorâmica 
e continuação para Haia, capital administrativa, com 
uma pequena parada para conhecer os edifícios que 
abrigam os diferentes órgãos do governo holandês. 
Continuação para Amsterdã. Hospedagem.

13º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio Amstel, 
entrando na cidade dos canais, vendo os distritos por-
tuários, as docas, as torres, a estação central, finalizando 
na Praça dos Museus, centro cultural de Amsterdã, onde 
temos incluída a visita a uma das famosas oficinas de 
polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional 
às típicas vilas de pescadores de Marken e Volendam, 
ou passeio de barco ao longo de seus canais, para con-
templar a bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

14º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na Ale-
manha e chegar à sua capital, a monumental cidade de 
Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde ainda são 
visíveis os sinais de seu recente passado de pós-guerra, 
e que tornou-se um importante centro cosmopolita 
lançador de tendências. Hospedagem.

15º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares mais 
importantes desta cidade, que se mantinha dividida 
até recentemente, símbolo da reunificação: Portão de 
Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, Potsdamplatz, 
Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...e os restos do 
muro que dividia a cidade até 1989. Tarde livre durante 
a qual você vai poder fazer uma excursão opcional ao 
campo de concentração de Sachsenhausen. 

16º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. 
Continuação para a República Tcheca para chegar à 
cidade de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas que 
se movimentam a cada mudança de hora -, a Igreja 
de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a 
Praça Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
motivos de força maior, a visita panorâmica poderá ser 
realizada na sexta-feira).

17º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua disposição 
para desfrutar da cidade ou fazer algumas das visitas 
opcionais que lhe serão oferecidas, como a Colina do 
Castelo, para visitar o interior da Catedral de São Vito, 
a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, iremos visitar a Igreja 
de Nossa Senhora Vitoriosa, conhecida como o icônico 
Santuário do Menino Jesus de Praga, finalizando na 
Ponte Carlos (Karlův most em tcheco).
18º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capital 
da Eslováquia. Breve parada para dar um passeio em 
suas ruelas, descobrir suas famosas esculturas popula-
res, a igreja de São Martinho e a Porta de São Miguel. 
Continuação da viagem para entrar na Hungria e che-
gar à capital, Budapeste. Hospedagem. Tempo livre 
e possibilidade de realizar a excursão opcional Buda-
peste Iluminada partindo do monte Gellert, e fazer um 
cruzeiro no Danúbio.
19º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmico 
por esta cidade única, fruto da união em 1873 da anti-
ga Buda e Peste, também conhecida como a Pérola do 
Danúbio, que se divide em duas zonas. Buda, onde se 
encontram a Colina do Castelo com o Palácio Real, a 
Igreja Matias e o Bastião dos Pescadores e Pest, uma 
moderna zona comercial na planície às margens do rio 
Danúbio com o Parlamento, a Basílica de Santo Estê-
vão e a Praça dos Heróis. À noite, será oferecido um 
jantar folclórico húngaro opcional, com degustação da 
culinária do país enquanto se assiste as típicas danças 
folclóricas húngaras e ciganas.
20º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para 
chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade de visitar 
Viena na chegada à tarde). 
21º Dia (Terça) VIENA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita à 
antiga capital do império Austro-Húngaro passeando 
pela área imperial do Hofburg, Praça dos Heróis (Hel-
denplatz) e Catedral. Tour panorâmico pela Ringstrasse 
passando por monumentos austríacos clássicos, como 
a Ópera, o Parlamento e a Prefeitura, até chegar ao rio 
Danúbio, ONU, etc. Faremos uma parada no Palácio 

EURO-CIRCULAR
A maneira mais fácil de ver a Europa utilizando  
qualquer tramo que deseje, ou todo o itinerário

1º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada a Madri. Hospedagem em ou hotel previsto. 
Resto do dia livre. 
2º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
3º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.
4º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do Loire. 
Pequena pausa em Amboise para admirar seu mag-
nífico castelo e desfrutar da cidade medieval, onde 
viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o Castelo de 
Chambord, onde teremos tempo livre para conhecer 
um dos maiores expoentes arquitetônicos deste vale. 
Em seguida, iremos para Orleans, a cidade de Joana 
d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.
5º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde você 
vai embarcar no ferry para atravessar o Canal da Mancha. 
Desembarque no porto inglês de Dover e continuação 
em nosso ônibus até chegar a Londres. Hospedagem.
6º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmopolita 
para conhecer os pontos mais interessantes, como o 
Palácio de Westminster, também conhecido como Casas 
do Parlamento e onde se encontra o Big Ben; a Abadia 
de Westminster; Trafalgar Square; Picadilly Circus e o 
Palácio de Buckingham, com a troca da Guarda Real, se 
as condições climáticas forem favoráveis. Restante do dia 
livre. Recomendamos uma excursão opcional para visitar 
o Castelo de Windsor, considerado a maior fortaleza 
habitada do mundo e importante monumento histórico 
da Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída no 
incêndio de 1666; também vamos conhecer a City de 
Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral de St. 
Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga 
da Inglaterra: a Torre de Londres. 
7º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-

C-43852

des pessoais, que você pode aproveitar para continuar 
explorando uma das capitais mais animadas do mundo, 
fazer compras em suas famosas lojas ou visitar alguns 
de seus museus.
8º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-PARIS 
(405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.
9º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita pano-
râmica na Cidade Luz para admirar seus monumentos 
mais importantes, como a Place de la Concorde, o Arco 
do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de la Cité com a impo-
nente Catedral de Notre Dame, o Hôtel des Invalides, 
onde se encontra o túmulo de Napoleão, com breve 
parada no campo de Marte para fotografar a Torre 
Eiffel. Para o período da tarde recomendamos uma 
excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer 
sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À noite, 
como opcional, você pode assistir a um dos famosos 
shows, Paris Latin ou Lido.
10º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais. Para a parte da manhã, recomendamos nossa 
excursão opcional, visitando o bairro de Montmartre 
ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem como o Museu 
do Louvre, com obras importantes como a “Mona Lisa”, 
a “Vitória de Samotrácia” ou a “Vênus de Milo”. Você 
também pode continuar descobrindo outros lugares 
encantadores desta cidade cosmopolita.

6
DIAS

38
DIAS

Rotativo de a Estadia mínima 5 noites
NOITES

Madri

Bordeaux

Barcelona
Roma

Florença

Veneza

Berlim

Amsterdã
Londres

 Córdoba
Granada

Costa do Sol

Sevilha

Bruxelas
Paris

Orleans
Praga

Viena

Budapeste

Nice  

Escanea-me

DESDE

750 $
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Belvedere, de onde se descortina uma magnífica vista 
dos jardins. Finalizaremos nossa visita na área da Ópera. 
Tarde livre que você pode aproveitar para fazer uma 
visita opcional, como os Bosques de Viena, a Viena da 
Imperatriz Sissi, o Palácio Hofburg, a Ópera de Viena, 
o Palácio de Schönbrunn.
22º Dia (Quarta) VIENA-VENEZA (600 kms)
Café da manhã. Partida via Graz, Klagenfurt e Villach em 
meio a deslumbrantes paisagens alpinas para depois 
cruzar a fronteira italiana rumo ao Golfo de Veneza. 
Chegada e hospedagem. 
23º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embarcar 
em direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular construída 
sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais românticos. 
Você vai admirar a magnífica fachada da Basílica de São 
Marcos, seu Campanário, o Palácio Ducal, a famosa 
Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Possibilidade de fazer 
um passeio opcional de gôndola ao longo dos canais 
e uma navegação exclusiva pela Laguna de Veneza. 
Continuação para Florença, capital da Toscana e berço 
do Renascimento. Hospedagem.
24º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual pas-
saram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai admirar 
suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de 
Santa Maria dei Fiori, com seu belo Campanile, e o 
Batistério, com a famosa Porta do Paraíso de Ghiberti, 
a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barroca, com 
suas famosas fontes, praças e palácios papais, a partir 
dos quais os Estados Pontifícios eram governados.

25º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 
exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.

26º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais: recomendamos uma excursão opcional a Nápo-
les, com pequeno circuito panorâmico; a Capri, ilha mítica 
que cativou os imperadores romanos por suas belezas 
naturais, e a Pompéia, antiga cidade romana sepultada 
pelas cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

27º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para conhe-
cer a Praça dos Milagres, onde poderemos contemplar 
o complexo monumental formado pela Catedral, o 
Batistério e o Campanile, a famosa Torre Inclinada. 
Continuação pela incomparável Autostrada dei Fiori 
em direção a Nice, capital da Riviera Francesa. Hos-
pedagem. Possibilidade de participar de uma excur-
são opcional para conhecer o Principado de Mônaco 
visitando a parte histórica e a colina de Monte Carlo, 
onde se encontra seu famoso cassino.

28º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famosas 
avenidas para admirar o contraste entre a parte medie-
val e o modernismo catalão, e conhecer seus edifícios 
mais representativos: Casas Batlló, Amatller, Morera, 
Milà, Sagrada Família… Hospedagem.
29º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRI 
(635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.
30º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para explorar 
a cidade por conta própria, visitar seus importantes 
museus e monumentos, ir ao teatro, passear pelo centro 
antigo, degustar as deliciosas “tapas”… 
31º Dia (Sexta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre.
32º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA  
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar a 
Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bairro antigo 
e medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço livre. Após saída pela Autovia da Prata para 
chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
33.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da 
imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Tempo livre. Você pode fazer um passeio opcional 
ao longo do rio Guadalquivir para admirar a vista 
panorâmica da Torre del Oro e da Expo ‘92; ou visitar 
a praça de touros Maestranza e à noite assistir a um 
show de flamenco.
34.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. Come-
çamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita 
no interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto do 
tempo livre. Jantar e hospedagem.
35.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos 
com destino Ronda. Tempo livre. Continuação a Costa 
do Sol. Jantar e hospedagem.
36º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao 
impressionante Alhambra e aos Jardines de Generalife. 
Jantar e hospedagem. 
37º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI  
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de Toledo, 
berço de civilizações. Almoço. Visita panorâmica do 
Mirador del Valle e passeio pela parte antiga da cidade. 
Continuação a Madri. Chegada e hospedagem.
38º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã. Saída para Bordeaux. Enlace com e dia 
terceiro de itinerário.

GA

RANTIDAS

de 22 /Março/2023 ate 24/Janeiro/2024
1.º dia em Madri (Quartas-feiras)
Madri Todas as Quartas-feiras
Londres Todos os Domingos
Paris Todas as Quartas-feiras
Amsterdã Todos os Domingos
Berlim Todas as Terças-feiras
Praga Todas as Quintas-feiras
Budapeste Todos os Sábados
Viena Todas as Segundas-feiras
Veneza Todas as Quartas-feiras
Roma Todas as Sextas-feiras
Barcelona Todas as Terças-feiras

Datas de saída: 

Preços por pessoa USD Trecho mínimo de 
utilização iniciando na 
cidade de sua escolha 

6 dias (5 noites)

Dia adicional:
(preço por noite)

ITINERÁRIO 
COMPLETO

38 dias
(37 noites)

Em quarto duplo 750 $ 150 $ 4.970 $
Supl. quarto single 350 $ 70 $ 2.280 $
Suplemento meia pensão (exceto  
capitais) preço por jantar/almoço 55 $ 55 $ 55 $
Suplemento per noite  
Abril 8, 22, 29, (Pascoa e Feira) 100 $ 100 $ 100 $

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux e 
Barcelona.
Nas saídas de 27/Set a 1/Nov, o pernoite é feito no Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. Nas saídas 4/Out a 29/Nov, o pernoite é feito 
no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos). Pernoite obrigatório completo na capitais de acordo com o itinerário.

Incluindo
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste, Viena, 
Veneza, Florença, Roma, Sevilha, Córdoba, 
Granada e Toledo.

• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 5 Jantares.
• Seguro turístico.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Cidade Hotel Cat.
Madri Agumar P

Puerta de Toledo T
Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T

B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T
Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P
Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 

Woluwe
P

First Euroflat P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P
Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P
Praga Duo P

Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Cidade Hotel Cat.
Budapeste Dormero Hotel Budapest P

Novotel Budapest City P
Viena Senator Viena P

Dormero Hoho Wien P
Veneza Russott (Mestre) P

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P
Florença Mirage P
Roma Grand Hotel Fleming P

Green Park Pamphili P
Nice Campanile Nice Aeroport T

Ibis Nice Centre Gare T
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T
Catalonia Park Putxet P

Madri Exe Moncloa P
Eurostars Central P

Sevilha Meliá Lebreros P
Cordoba Exe Ciudad de Cordoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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S 7 ....... C-1731 H Italia Histórica H Veneza Roma 223

8 ....... C-1821 H Duas Capitais H Madri Paris 224
8 ....... C-1832 De Milão a Roma Milão Roma 225
10 ..... C-11021 Luzes da Europa Madri Amsterdã 226
10 ..... C-41062 H De Londres a Amsterdã H Londres Amsterdã 227
11 ..... C-11161 De Amsterdã a Roma Amsterdã Roma 228
11 ..... C-101131 Italia, Espanha e Costa Azul Veneza Madri 229
12 ..... C-11221 H Europa Mediterrânea H Veneza Madri 230
12 ..... C-11232 Rota Atlântica Lisboa Paris 231
12 ..... C-101232 De Milão a Madri Milão Madri 232
14 ..... C-11431 H Coração da Europa H Paris Roma 233
14 ..... C-11442 H Europa Essêncial H Roma Londres 234
15 ..... C-11561 De Amsterdã a Madri Amsterdã Madri 235
17 ..... C-41772 H Europa Cênica H Londres Roma 236
18 ..... C-11831 H Os amores da Europa H Paris Madri 238
20 ..... C-12020 H Eurobus H Madri Madri 240
20 ..... C-120202 Eurobus e Dubai Madri Dubai 242
21 ..... C-32112 H Eurobus com Lourdes H Madri Madri 244
21 ..... C-42172 H Europa Clássica H Londres Madri 246
22 ..... C-102222 Eurobus e Jordânia Madri Amâ 248
23 ..... C-123202 Euro Helênico Madri Atenas 250
24 ..... C-12432 Euro Ibérico Lisboa Madri 252
24 ..... C-42452 H Euro Capitais H Madri Madri 254
24 ..... C-102422 Europa e Terra Santa Madri Jerusalem 256
25 ..... C-12542 Euro Andaluz Madri Madri 258
25 ..... C-12522 EuroFiesta Madri Madri 260

SERIE CIRCUITOS 
CLÁSSICOS

DIAS CIRCUITO COMEÇA TERMINA PÁGINA

Conheça as cidades mais belas e emblemáticas da Europa, através de nossos 
itinerários.
Hotéis de primeira categoria e turística superior, geralmente bem localizados, 
para seu descanso e lazer.

·   E S T R E L A  ·

PR
ODUTO·   C

L Á S S I C O
S

   
·GAMA
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ITALIA HISTÓRICA
De Veneza a Roma

Incluindo
• Traslado: Chegada Veneza.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Veneza, Florença e 

Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais.

1º Dia (Terça) BRASIL-VENEZA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Veneza. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) VENEZA 
Chegada ao aeroporto internacional de Veneza-Mar-
co Polo. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

4º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

C-1731

5º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

6º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

7º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã e fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 880 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 840 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 19 810 $

Supl. quarto single 290 $

Supl. Veneza e Florença  
(2 jantares/almoços) 70 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 26 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Veneza 1. Florença 1. Roma 3.
NOITES

7
DIAS

Roma

Florença

Veneza

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me DESDE

810 $

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Hotéis previstos 
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DUAS CAPITAIS
Madri e Paris 
duas brilhantes capitais ao seu alcance

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri e Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

DESDE

910 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite 
você pode fazer a visita opcional Paris Iluminada 
para se familiarizar com a bela capital francesa 
e desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo 
do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-

C-1821

mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade 
de prolongar sua estadia na Europa ou tomar uma 
extensão a Grécia e Meio Oriente. 

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.050 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 1.000 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 16 910 $

Supl. quarto single 550 $

Supl. (1 jantar/almoço) em Bordeaux 50 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Nota: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2024/25.

8
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3.
NOITES

Madri

Paris

Bordeaux

Saídas 
garantidas

em 
Português

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

París Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Hotéis previstos 
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DE MILÃO A ROMA
Con Veneza e Florença

Incluindo
• Traslado: Chegada Milão.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Veneza, Florença e 

Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas municipais.

1º Dia (Segunda) BRASIL-MILÃO
Saída em vôo intercontinental com destino Milão. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) MILÃO
Chegada ao aeroporto internacional de Milão. Assis-
tência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do 
dia livre. 

3º Dia (Quarta) MILÃO-VENEZA (275 kms)
Café da manhã. Manhã livre nesta cidade, capital 
da região da Lombardia, da indústria e da moda 
italiana, para conhecer a Praça da República, Porta 
Nuova, Teatro alla Scala e a Piazza del Duomo, onde 
se encontra a bela Catedral de estilo gótico e a galeria 
Vittorio Emmanuelle.  Na parte da tarde saída para 
Veneza. Chegada e hospedagem. 

4º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

5º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
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dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

6º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

7º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

8º Dia (Segunda) ROMA
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.130 $

Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 21 1.080 $

Em quarto duplo Outubro 30 a Março 18 1.020 $

Supl. quarto single 460 $

Supl. Veneza e Florença  
(2 jantares/almoços) 60 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Milão 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.
NOITES

8
DIAS

Roma

Florença

VenezaMilão

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Escanea-me DESDE

1.020 $

Cidade Hotel Cat.

Milão Best Western Madison P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Hotéis previstos 
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LUZES DA EUROPA
De Madri a Amsterdã

Incluindo
• Traslado: Chegada Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris e 

Amsterdã.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França.

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
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dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer 
o Lago do Amor, seus românticos canais, belos 
edifícios e igrejas...  Seguiremos para a fronteira 
holandesa para chegar à sua capital, Amsterdã. 
Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita 
a uma das famosas oficinas de polimento de dia-
mantes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas 
vilas de pescadores de Marken e Volendam, ou 
passeio de barco ao longo de seus canais, para 
contemplar a bela arquitetura de seus edifícios 
ribeirinhos. 

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.300 $
Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 1.240 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 16 1.150 $
Supl. quarto single 630 $
Supl. meia pensão, exceto
Madri e Paris (3 jantares/almoços) 130 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2024/25.

10
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. Amsterdã 2.
NOITES

Madri

Bordeaux

Paris

Amsterdã

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me DESDE

1.150 $

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Hotéis previstos 
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DE LONDRES A AMSTERDÃ
Triângulo de Capitais

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres, Paris  

e Amsterdã. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxa Municipal em Paris.

1º Dia (Sábado) BRASIL-LONDRES
Saída em vôo internacional para Londres. Noite a 
bordo.

2º Dia (Domingo) LONDRES
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
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tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor,  seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas...  Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.490 $

Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 19 1.420 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 16 1.320 $

Supl. quarto single 700 $

Supl. (2 jantares/almoços) em Amsterdã 80 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Londres 3. Paris 3. Amsterdã 2.
NOITES

10
DIAS

Amsterdã

Paris

Londres

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me

DESDE

1.320 $

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Hotéis previstos 
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DE AMSTERDÃ A ROMA
Com Frankfurt, Zurique, Veneza e Florença

Incluindo
• Traslado: Chegada Amsterdã.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Amsterdã, Veneza,  

Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália.

C-11161

mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

7º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

8º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

9º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

10º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-

vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

11º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.400 $
Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 1.330 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 15 1.270 $
Supl. quarto single 490 $
Supl. meia pensão, exceto
Roma (6 jantares/almoços) 220 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 22 de acordo com nossa Programação 2024/25.

11
DIAS

Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3.NOITES

1º Dia (Sexta) BRASIL-AMSTERDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino Amster-
dã. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) AMSTERDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã 
Schiphol. Assistência e traslado ao hotel. Hospeda-
gem e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

4º Dia (Segunda) AMSTERDÃ-CRUZEIRO PELO 
RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 
Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.

5º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Roma

Florença
Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Zurique

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Escanea-me DESDE

1.270 $

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Hotéis previstos 
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ITÁLIA, ESPANHA E COSTA AZUL
Bordando o Mediterrâneo

1º Dia (Terça) BRASIL-VENEZA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Veneza. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) VENEZA 
Chegada ao aeroporto internacional de Veneza-Mar-
co Polo. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

4º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura,  pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes,  praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

5º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Pos-
sibilidade fazer uma visita opcional aos famosos 
Museus Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e ao interior da Basílica de São 
Pedro - com nossas reservas exclusivas, evitaremos 
as longas filas de espera para entrar. Restante do 
dia livre.

C-101131

6º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

7º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação  pela incomparável Autos-
trada dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera 
Francesa. Hospedagem. Possibilidade de parti-
cipar de uma excursão opcional para conhecer o 
Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de  Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

8º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

10º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

11º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a sua 
estadia na Espanha ou participar de um circuito na 
Andaluzia ou em Portugal.

Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 2.NOITES

11
DIAS

Madri Barcelona
Roma

Florença

Veneza
Nice

Incluindo
• Traslados: Chegada/Veneza, saída/Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Visita com guia local em Veneza, Florença, 

Roma e Madri.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, Nice e Barcelona.

Preços por pessoa USD Veneza - Madri
11 dias

Roma - Madri
8 dias

Veneza - Roma
7 dias

Em quarto duplo 1.500 $ 1.150 $ 880 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.430 $ 1.090 $ 840 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.250 $ 980 $ 810 $
Supl. quarto single 650 $ 530 $ 290 $
Supl. meia pensão 120 $ (1) 60 $ (2) 70 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (4 jantares/almoços). (2) Exceto Roma e Madri (2 jantares/almoços). 
(3) Exceto Roma (2 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras e Congressos a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Saídas 
garantidas

em 
Português

GA

RANTIDASDatas de saída: Terças-feiras
Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me

DESDE

1.250 $

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Cidade Hotel Cat.

Nice Novotel Nice Centre P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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EUROPA MEDITERRÂNEA
De Veneza a Madri pela Riviera Mediterrânea

C-11221

vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

7º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação  pela incomparável Autos-
trada dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera 
Francesa. Hospedagem. Possibilidade de participar 
de uma excursão opcional para conhecer o Principa-
do de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de  
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

8º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

10º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

11º Dia (Sexta) MADRI-TOLEDO- MADRI  
(140 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã 
saída para a cidade imperial de Toledo. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Retorno para Madri e resto do tempo livre.

12º Dia (Sábado) MADRI
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços. Possibilidade de prolongar a sua 
estadia na Espanha ou participar de um circuito na 
Andaluzia ou em Portugal.

12
DIAS

Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 3.NOITES

Incluindo
• Traslados: Chegada/Veneza, saída/Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Veneza, Florença, Roma, 

Madri e Toledo.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, Nice e Barcelona.

Preços por pessoa USD Veneza - Madri
12 dias

Roma - Madri
9 dias

Em quarto duplo 1.660 $ 1.310 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.580 $ 1.250 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.420 $ 1.120 $
Supl. quarto single 750 $ 630 $
Supl. meia pensão 120 $ (1) 60 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (4 jantares/almoços). (2) Exceto Roma e Madri (2 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras e Congressos a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

1º Dia (Terça) BRASIL-VENEZA
Saída em vôo internacional para Veneza. Noite a 
bordo.

2º Dia (Quarta) VENEZA
Chegada ao aeroporto de Veneza-Marco Polo. Assis-
tência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do 
dia livre. 

3º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

4º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

5º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

6º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-

INCLUINDO Excursão a Toledo

Madri
Barcelona

Roma

Florença

Veneza
Nice

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me DESDE

1.420 $

Cidade Hotel Cat.
Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Cidade Hotel Cat.
Nice Novotel Nice Centre P

Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P
Barcelona Catalonia Atenas P
Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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ROTA ATLÂNTICA
Com Fátima e Vale do Loire

Incluindo
• Traslado: Chegada Lisboa.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Madri e 

Paris.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Lisboa e Francia.

C-11232

8º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 

Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 

como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã.  Fim dos serviços. Possibilidade 
de prolongar sua estadia na Europa ou tomar uma 
extensão a Grécia e Meio Oriente. 

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.660 $
Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.580 $
Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.500 $
Supl. quarto single 810 $
Supl. Bordeaux (1 jantar/almoço) 50 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a 
hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Lisboa 3. Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3.
NOITES

12
DIAS

1º Dia (Terça) BRASIL-LISBOA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LISBOA 
Chegada ao aeroporto de Lisboa-Portela.  Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

3º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica-
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

4º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saí-
da com destino a Fátima, importante centro de 
peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. 
Retorno a Lisboa.

5º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espa nhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para  conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval,  considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Madri. Chegada 
e hospedagem.

6º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

7º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para con-
tinuar a explorar a cidade por conta própria, visitar 
seus importantes museus e monumentos, ir ao teatro, 
passear pelo centro antigo, degustar as deliciosas 
“tapas”…

Madri
Lisboa

Paris

Bordeaux

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Hotéis previstos Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

DESDE

1.500 $
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DE MILÃO A MADRI
Com Veneza, Florença e Roma

1º Dia (Segunda) BRASIL-MILÃO 
Saída em vôo intercontinental com destino Milão. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Terça) MILÃO 
Chegada ao aeroporto internacional de Milão. Assis-
tência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do 
dia livre. 

3º Dia (Quarta) MILÃO-VENEZA (275 kms)
Café da manhã. Manhã livre nesta cidade, capital 
da região da Lombardia, da indústria e da moda 
italiana, para conhecer a Praça da República, Porta 
Nuova, Teatro alla Scala e a Piazza del Duomo, onde 
se encontra a bela Catedral de estilo gótico e a galeria 
Vittorio Emmanuelle.  Na parte da tarde saída para 
Veneza. Chegada e hospedagem.

4º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

5º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

6º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
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imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

7º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

8º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de  Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

9º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 

por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

10º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

11º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

12º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

12
DIAS

Milão 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.  
Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.NOITES

Incluindo
• Traslados: Chegada/Milão, saída/Madri
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet.
• Visita com guia local em Veneza, Florença, 

Roma e Madri. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, Nice e Barcelona.

Preços por pessoa USD Milão - Madri
12 dias

Milão - Roma
8 dias

Roma - Madri
8 dias

Em quarto duplo 1.730 $ 1.130 $ 1.150 $
Em quarto duplo Junho 26 a Agosto 21 1.650 $ 1.080 $ 1.090 $
Em quarto duplo Outubro 30 a Março 11 1.520 $ 1.020 $ 980 $
Supl. quarto single 840 $ 460 $ 530 $
Supl. meia pensão 120 $ (1) 60 $ (2) 60 $ (3)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5%
(1) Exceto Milão, Roma e Madri (4 jantares/almoços). (2) Exceto Milão e Roma (2 jantares/almoços). 
(3) Exceto Roma e Madri (2 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras e Congressos a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 18 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Madri
Barcelona

Roma

Florença

Veneza

Milão

Nice

Saídas 
garantidas

em 
Português

GA

RANTIDASDatas de saída: Segundas-feiras
Março 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Escanea-me DESDE

1.520 $

Cidade Hotel Cat.

Milão Best Western Madison P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Cidade Hotel Cat.

Nice Novotel Nice Centre P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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CORAÇÃO DA EUROPA
De Paris a Roma

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris e Itália.

C-11431

central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 
7º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 
Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.
8º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.
9º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 

Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.
10º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Pos-
sibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.
11º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 

Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.
12º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.
13º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
14º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade 
de prolongar sua estadia na Europa ou tomar uma 
extensão a Grécia e Meio Oriente. 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.990 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 1.890 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 12 1.780 $

Supl. quarto single 760 $

Supl. meia pensão exceto 
Paris e Roma (6 jantares/almoços) 220 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 19 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Paris 3. Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. 
Veneza 1. Florença 1. Roma 3.NOITES

14
DIAS

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle) Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Possibilidade de fazer a visita opcional 
Paris Iluminada e desfrutar de um evocativo cruzeiro 
ao longo do rio Sena.
3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.
4º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
5º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ  
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor,  seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas...  Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.
6º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 

Roma

Florença
Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris
Zurique

Saídas 
garantidas

em 
Português

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me DESDE

1.780 $

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Frankfurt Tryp by Wyndham P

Holiday Inn Frankfurt Airport P
Zurique Intercity Zurich Airport P

Novotel Zurich Airport Messe P
Veneza Russott (Mestre) P
Florença Raffaello P
Roma Grand Hotel Fleming P

Hotéis previstos 
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EUROPA ESSÊNCIAL
A Europa Mediterrânea

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Madri e 

Londres. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Roma, França e 

Barcelona.

DESDE

1.730 $

1º Dia (Quinta) BRASIL-ROMA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Roma. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sexta) ROMA 
Chegada ao aeroporto de Roma Ciampino/Fiumi-
cino. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

4º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

5º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação  pela incomparável Autos-
trada dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera 
Francesa. Hospedagem. Possibilidade de parti-
cipar de uma excursão opcional para conhecer o 
Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

6º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

C-11442

você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

12º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 
encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 
km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 

13º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

14º Dia (Quarta) LONDRES
Café da manhã. Fim dos serviços.

7º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

8º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

9º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

10º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre 
para conhecer um dos maiores expoentes arquite-
tônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, 
a cidade de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. 
Hospedagem.

11º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.960 $
Em quarto duplo Junho 29 a Agosto 17 1.870 $
Em quarto duplo Outubro 26 a Março 7 1.730 $
Supl. quarto single 830 $
Supl. meia pensão exceto Roma, Madri e 
Londres (4 jantares/almoços) 140 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, 
a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona 
e Bordeaux.
Preços a partir de Março 14 de acordo com nossa Programação 2024/25.

14
DIAS

Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Madri 2. 
Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3.NOITES

Madri
Barcelona

Roma

Orleans

Londres

Bordeaux
Nice  

Datas de saída: Quintas-feiras GA

RANTIDAS

Março 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22 29
Março 7 14 21 28

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Nice Novotel Nice Centre P

Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P
Barcelona Catalonia Atenas P
Madri Agumar P

Puerta de Toledo T
Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T

B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T
Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Hotéis previstos 



235

CI
RC

UI
TO

S 
CL

ÁS
SI

CO
S

DE AMSTERDÃ A MADRI
Com Frankfurt, Zurique, Veneza, Florença, 
Roma, Nice e Barcelona

C-11561

rio Emanuele e o Teatro alla Scala. Continuação para 
Veneza. Chegada e hospedagem.
7º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embarcar 
em direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular construída 
sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais românticos. 
Você vai admirar a magnífica fachada da Basílica de São 
Marcos, seu Campanário, o Palácio Ducal, a famosa 
Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Possibilidade de fazer 
um passeio opcional de gôndola ao longo dos canais 
e uma navegação exclusiva pela Laguna de Veneza. 
Continuação para Florença, capital da Toscana e berço 
do Renascimento. Hospedagem.
8º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual pas-
saram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você vai admirar 
suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de 
Santa Maria dei Fiori, com seu belo Campanile, e o 
Batistério, com a famosa Porta do Paraíso de Ghiberti, 
a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, 
saída para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barroca, com 
suas famosas fontes,  praças e palácios papais, a partir 
dos quais os Estados Pontifícios eram governados.
9º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 
exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.
10º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais: recomendamos uma excursão opcio-
nal a Nápoles, com pequeno circuito panorâmico; a 

Capri, ilha mítica que cativou os imperadores romanos 
por suas belezas naturais, e a Pompéia, antiga cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio no 
ano 79, onde você vai conhecer as melhores ruínas 
arqueológicas.
11º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para conhe-
cer a Praça dos Milagres, onde poderemos contemplar 
o complexo monumental formado pela Catedral, o 
Batistério e o Campanile, a famosa Torre Inclinada. 
Continuação  pela incomparável Autostrada dei Fiori 
em direção a  Nice, capital da Riviera Francesa. Hos-
pedagem. Possibilidade de participar de uma excur-
são opcional para conhecer o Principado de Mônaco 
visitando a parte histórica e a colina de  Monte Carlo, 
onde se encontra seu famoso cassino.
12º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famosas 

avenidas para admirar o contraste entre a parte medie-
val e o modernismo catalão, e conhecer seus edifícios 
mais representativos: Casas Batlló, Amatller, Morera, 
Milà, Sagrada Família… Hospedagem.
13º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRI 
(635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.
14º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo percur-
so que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais 
importantes. Resto do dia livre para compras ou ati-
vidades pessoais. 
15º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus passa-
rá pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. Fim 
dos serviços.

Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. 
Veneza 1. Florença 1. Roma 3.  
Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.NOITES

15
DIAS

Incluindo
• Traslados: Chegada/Amsterdã, saída/Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Amsterdã, Veneza, 

Florença, Roma e Madri.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Itália, Nice e Barcelona.

Preços por pessoa USD Amsterdã - Madri
15 dias

Amsterdã - Roma
11 dias

Em quarto duplo 2.060 $ 1.400 $
Em quarto duplo Junho 30 a Agosto 18 1.960 $ 1.330 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 8 1.840 $ 1.270 $
Supl. quarto single 870 $ 490 $
Supl. meia pensão 280 $ (1) 220 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
(1) Exceto Roma e Madri (8 jantares/almoços). (2) Exceto Roma (6 jantares/almoços). 
Notas: Durante a celebração de Feiras e Congressos a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 15 de acordo com nossa Programação 2024/25.

1º Dia (Sexta) BRASIL-AMSTERDÃ 
Saída em vôo intercontinental com destino Amsterdã. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Sábado) AMSTERDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã Schi-
phol. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e 
resto do dia livre. 
3º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio Amstel, 
entrando na cidade dos canais, vendo os distritos por-
tuários, as docas, as torres, a estação central, finalizando 
na Praça dos Museus, centro cultural de Amsterdã, onde 
temos incluída a visita a uma das famosas oficinas de 
polimento de diamantes. Tarde livre. Excursão opcional 
às típicas vilas de pescadores de Marken e Volendam, 
ou passeio de barco ao longo de seus canais, para con-
templar a bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.
4º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Alema-
nha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos para 
realizar um cruzeiro romântico ao longo do Rio Reno, 
contemplando suas verdes margens, seus castelos, 
vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o ônibus estará 
à nossa espera para continuar a viagem, contornando 
as margens do rio, para que você possa apreciar a 
bela paisagem e admirar o famoso Rochedo Loreley, 
em direção a Frankfurt am Maine (Frankfurt sobre o 
Meno), cidade industrial, comercial e capital financeira 
da Alemanha. Hospedagem.
5º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-ZURIQUE 
(544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majestoso 
castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cidade de 
entrada da Floresta Negra, uma das regiões mais belas 
da Europa, onde faremos uma parada para admirar o 
lago Titisee.  Prosseguiremos rumo à fronteira suíça 
para chegar a Zurique, importante centro financeiro 
do país. Hospedagem.
6º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade situada 
junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre para admi-
rar sua ponte medieval e a cidade velha. Continuaremos 
pelo túnel de São Gotardo, o mais longo da Europa, com 
quase 17 km, e admirando o Lago de Lugano, vamos 
atravessar a fronteira italiana para chegar a Milão, capital 
industrial e da moda. Tempo livre para visitar a Piazza 
del Duomo, com sua famosa Catedral, a Galeria Vitto-

Madri
Barcelona

Roma

Nice

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Zurique

Saídas 
garantidas

em 
Português

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS
Março 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Escanea-me DESDE

1.840 $

Cidade Hotel Cat.
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença Raffaello P
Roma Grand Hotel Fleming P
Nice Novotel Nice Centre P

Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P
Barcelona Catalonia Atenas P
Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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EUROPA CÊNICA
De Londres a Roma

C-41772

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-

dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 

do Amor,  seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas...  Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita 
a uma das famosas oficinas de polimento de dia-
mantes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas 
vilas de pescadores de Marken e Volendam, ou 

17
DIAS

Londres 3. Paris 3. Amsterdã 2. Frankfurt 1. 
Zurique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.NOITES

1º Dia (Sábado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cos-
mopolita para conhecer os pontos mais interes-
santes, como o Palácio de Westminster, também 
conhecido como Casas do Parlamento e onde se 
encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; 
Trafalgar Square; Picadilly Circus e o Palácio de 
Buckingham, com a troca da Guarda Real, se as 
condições climáticas forem favoráveis. Restante do 
dia livre. Recomendamos uma excursão opcional 
para visitar o Castelo de Windsor, considerado a 
maior fortaleza habitada do mundo e importante 
monumento histórico da Inglaterra, localizado a 
50 km da capital. De volta à cidade, vamos visitar a 
parte mais antiga, destruída no incêndio de 1666; 
também vamos conhecer a City de Londres - cen-
tro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a 
famosa Tower Bridge e a fortaleza mais antiga da 
Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

Roma

Florença
Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Londres

Zurique

Saídas 
garantidas

em 
Português

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Escanea-me DESDE

2.150 $
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passeio de barco ao longo de seus canais, para 
contemplar a bela arquitetura de seus edifícios 
ribeirinhos.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ-CRUZEIRO 
PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do Rio 
Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde 
o ônibus estará à nossa espera para continuar a 
viagem, contornando as margens do rio, para que 
você possa apreciar a bela paisagem e admirar o 
famoso Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt 
am Maine (Frankfurt sobre o Meno), cidade indus-
trial, comercial e capital financeira da Alemanha. 
Hospedagem.

11º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 

construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura,  pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes,  praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Impe-
riais, Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo 
e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. 
Possibilidade fazer uma visita opcional aos famo-
sos Museus Vaticanos, à Capela Sistina com os 
afrescos de Michelangelo e ao interior da Basílica 
de São Pedro - com nossas reservas exclusivas, 
evitaremos as longas filas de espera para entrar. 
Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

17º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Incluindo
• Traslado: Chegada Londres.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres, Paris, 

Amsterdã, Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Paris e Itália.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.410 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 2.290 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 9 2.150 $
Supl. quarto single 1.050 $
Supl. meia pensão exceto Londres, Paris 
e Roma (6 jantares/almoços) 220 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.

GA

RANTIDASDatas de saída: Sábados
Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Hotéis previstos 
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OS AMORES DA EUROPA

C-11831

dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas...  Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

7º Dia (Segunda) AMSTERDÃ-CRUZEIRO PELO 
RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do Rio 
Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde 
o ônibus estará à nossa espera para continuar a 
viagem, contornando as margens do rio, para que 
você possa apreciar a bela paisagem e admirar o 
famoso Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt 
am Maine (Frankfurt sobre o Meno), cidade indus-
trial, comercial e capital financeira da Alemanha. 
Hospedagem.

8º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

10º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 

nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

11º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura,  pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 
seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes,  praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

12º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 

18
DIAS

Paris 3. Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1.  
Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. 
Barcelona 1. Madri 2.NOITES

1º Dia (Terça) BRASIL-PARIS 
Saída em vôo intercontinental com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Esta noite você vai poder fazer uma 
visita opcional a Paris Iluminada para ir se familia-
rizando com a bela capital francesa, além de um 
agradável cruzeiro ao longo do rio Sena. 

3º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

4º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

5º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 

Madri
Barcelona

Roma

Nice  

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Zurique

Saídas 
garantidas

em 
Português

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Escanea-me DESDE

2.160 $

Usted podra encontrar en BENLUX una
gran variedad de perfumes de marca, 
productos de belleza, marroquinería, 
maletas, gafas de sol, relojes y joyería
fina, así como accesorios de moda.
BENLUX cuenta con un equipo de 
vendedoras de experiencia, que sabrán
aconsejarles en su idioma.

BENLUX - 174 rue de Rivoli 75001 Paris Entrada principal frente al Carrousel du Louvre
Metro Palais Royal Musée du Louvre (L1-L7) / www.benlux.com

Usted podra encontrar em BENLUX una
gran variedad de perfumes de marca,
productos de belleza, marroquinería,
maletas, gafas de sol, relojes e joyería
fina, así como accesorios de moda.
BENLUX cuenta con un equipo de
vendedoras de experiencia,  
que sabrán aconsejarles  
em su idioma.

BENLUX - 174 rue de Rivoli 75001 Paris Entrada principal frente al Carrousel du Louvre
Metro Palais Royal Musée du Louvre (L1-L7) / www.benlux.com
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Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

13º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

14º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação  pela incomparável Autos-
trada dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera 
Francesa. Hospedagem. Possibilidade de parti-
cipar de uma excursão opcional para conhecer o 
Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de  Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

15º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

16º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

17º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

18º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD Paris - Madri
18 dias

Paris - Roma
14 dias

Amsterdã - Madri 
14 dias

Amsterdã - 
Roma 10 dias

Em quarto duplo 2.480 $ 1.990 $ 2.000 $ 1.390 $

Em quarto duplo Junho 27 a Agosto 22 2.360 $ 1.890 $ 1.900 $ 1.320 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 5 2.160 $ 1.780 $ 1.770 $ 1.270 $

Supl. quarto single 1.150 $ 760 $ 810 $ 430 $

Supl. meia pensão 280 $ (1) 220 $ (2) 280 $ (3) 220 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%

(1) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares/almoços) (2) Exceto Paris e Roma (6 jantares/almoços).
(3) Exceto Roma e Madri (8 jantares/almoços). (4) Exceto Roma (6 jantares/almoços).
Nota: Durante a celebração de Feiras e Congressos a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 12 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslados: Chegada/Paris. Saída/Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença, Roma e Madri.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.
• Cruzeiro ao longo do Reno.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Novotel Nice Centre P

Suite Novotel Nice Aeroport 
Arenas 

P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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EUROBUS
Um circuito básico para conhecer a Europa

C-12020

pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor,  seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas... Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ-CRUZEIRO 
PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 

Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.

11º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 

20
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Paris 3. Amsterdã 2. 
Frankfurt 1. Zurique 1. Veneza 1. Florença 1. 
Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 

Madri
Barcelona

Roma

Nice  

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bordeaux
Zurique

175 AÑOS DE ARTESANOS
Visite Royal Coster Diamonds 

y vea como los talladores 
convierten un diamante en 

bruto en una hermosa pieza 
de joyería.

Spanish ad VPT new building 2.indd   1 29-8-2019   12:44:06

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me DESDE

2.280 $
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nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. Pos-
sibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 
ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-

mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

17º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação  pela incomparável Autos-
trada dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera 
Francesa. Hospedagem. Possibilidade de participar 
de uma excursão opcional para conhecer o Principa-
do de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

18º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.

19º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

20º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Madri - Madri
20 dias

Madri - Roma
17 dias

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo 2.610 $ 2.270 $ 2.280 $ 1.930 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 2.480 $ 2.160 $ 2.170 $ 1.840 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 2 2.280 $ 2.010 $ 1.990 $ 1.730 $

Supl. quarto single 1.250 $ 980 $ 980 $ 710 $

Supl. meia pensão 320 $ (1) 260 $ (2) 280 $ (3) 220 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%

(1) Exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares/almoços).
Nota: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux e 
Barcelona.
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslados: Chegada/saída Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau 
Chartrons

P

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Novotel Nice Centre P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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EUROBUS E DUBAI

DESDE

2.750 $

C-120202

recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer 
o Lago do Amor, seus românticos canais, belos 
edifícios e igrejas... Seguiremos para a fronteira 
holandesa para chegar à sua capital, Amsterdã. 
Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 

uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do Rio 
Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde 
o ônibus estará à nossa espera para continuar a 
viagem, contornando as margens do rio, para que 
você possa apreciar a bela paisagem e admirar o 
famoso Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt 
am Maine (Frankfurt sobre o Meno), cidade indus-
trial, comercial e capital financeira da Alemanha. 
Hospedagem.

11º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 

situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 

20
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3.  
Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1.  
Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Dubai 3.NOITES

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite 
você pode fazer a visita opcional Paris Iluminada 
para se familiarizar com a bela capital francesa 
e desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo 
do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 

Madri Roma

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bordeaux
Zurique

Dubai

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Escanea-me
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fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

17º Dia (Segunda) ROMA-DUBAI (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino Dubai (vôo não esta incluído). 
Chegada a Dubai e traslado ao hotel. Hospedagem.

18º Dia (Terça) DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para 
as dunas, para desfrutar de um pôr do sol árabe. 
Continuação para nosso Campo, onde nos esperam 

os espetos de cordeiro grelhados, cachimbos de 
água, os sons relaxantes da música árabe e a antiga 
arte da dança do ventre. Retorno ao hotel as 21:30 
hrs. Hospedagem.

19º Dia (Quarta) DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área 
de Deira, onde você vai visitar o Museu de Dubai. 
Passaremos pelo mercado de especiarias e pelo 
mercado do ouro, cruzando o canal a bordo de uma 
famosa “Abra”, embarcação típica dos primeiros pes-
cadores dos Emirados. Seguiremos para o bairro de 
Jumeirah, onde encontraremos as típicas mansões 
dos Emirados. Faremos uma pausa para tirar fotos 
da Mesquita de Jumeirah e do Burj Al Arab, o único 
hotel 7 estrelas do mundo. Passaremos pela avenida 
principal, a Sheikh Zayed Road, onde veremos o Burj 
Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Tarde livre. Às 
19h30 saída para desfrutar de um jantar requintado 
(buffet internacional) a bordo de um tradicional Dhow, 
navegando por duas horas no canal, apreciando as 
maravilhosas vistas. Retorno ao hotel. Hospedagem.

20º Dia (Quinta) DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas:
-	 Em	Dubai	o	itinerário	pode	ser	modificado,	mas	o	conteúdo	e	as	

vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa obrigatória 

(Turismo Dirham) a ser pago pelo passageiro diretamente no hotel. 
(Dependendo da categoria do hotel, a taxa varia entre 5 a US $ 6 por 
quarto, por noite).

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Incluindo
• Traslados: Chegada/Madri, saída/Roma,  

chegada/saída Dubai.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma)
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Tour de meio dia em Dubai  

(com guia falando espanhol). 
• Jantar no cruzeiro Dhow com traslados.
• Safári no deserto com traslados e jantar. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

• Passagem aérea Roma-Dubai.

Não inclui

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Dubai Tryp by Wyndham P
Byblos Tecom P
Hilton Garden Inn Mall of Emirates P
Hilton Double Tree Al Barsha P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
Madri – Dubai 20 dias Paris – Dubai 16 dias

Em quarto duplo 2.750 $ Em quarto duplo 2.410 $
Suplemento quarto single 1.240 $ Suplemento quarto single 970 $
Suplemento meia pensão 260 $ (1) Suplemento meia pensão 220 $ (2)

Suplementos em Dubai Suplementos em Dubai 
Saídas de 16/Set/23 a 9/Março/24 Saídas de 20/Set/23 a 13/Março/24
Em quarto duplo 110 $ Em quarto duplo 110 $
Suplemento quarto single 55 $ Suplemento quarto single 55 $
Eventos: Set. 23, 2024: Jan. 13, Fev. 3 Eventos: Set. 27, 2024: Jan. 17, Fev. 7
Em quarto duplo 220 $ Em quarto duplo 220 $
Suplemento quarto single 220 $ Suplemento quarto single 220 $
Saídas  Dez. 9, 16 (fim de ano) 325 $ Salidas Dez. 13, 20 (fim de ano) 325 $

(1) Exceto Madri, Paris, Roma e Dubai (7 jantares/almoços). (2) Exceto Paris, Roma e Dubai (6 jantares/almoços). 
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Dubai: As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por favor, consulte ao fazer a reserva. Os preços não incluem vistos, nem 
taxas de fronteira, nem impostos do governo em Dubai. O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, consulte ao 
fazer a reserva.
Preços a partir de Março 16 de acordo com nossa Programação 2024/25.
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EUROBUS COM LOURDES
Com Paris, Amsterdã, Veneza, Roma...

C-32112

cos do Vale. Tempo livre. Continuação para Paris. 
Chegada e hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao 
longo do rio Sena.

7º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

8º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

9º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-

tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer 
o Lago do Amor,  seus românticos canais, belos 
edifícios e igrejas...  Seguiremos para a fronteira 
holandesa para chegar à sua capital, Amsterdã. 
Hospedagem.

10º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

11º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do Rio 
Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde 
o ônibus estará à nossa espera para continuar a 
viagem, contornando as margens do rio, para que 
você possa apreciar a bela paisagem e admirar o 
famoso Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt 
am Maine (Frankfurt sobre o Meno), cidade indus-
trial, comercial e capital financeira da Alemanha. 
Hospedagem.

12º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

13º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

14º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola 

21
DIAS

Madri 3. Lourdes 1. Tours 1. Paris 3.  
Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

1º Dia (Sexta) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Segunda) MADRI-LOURDES (645 kms) 
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira com a 
França para continuar através da região montanho-
sa dos Pireneus e chegar a Lourdes, um importante 
centro de peregrinação. Hospedagem. Tempo livre 
para visitar a Basílica e a Santa Gruta, onde, segundo 
a tradição, a Virgem Maria apareceu para Bernadette. 
Possibilidade de assistir à emocionante procissão 
das Tochas (de abril a outubro)

5º Dia (Terça) LOURDES-TOURS (593 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da floresta de Lan-
des e através das vinhas de Bordeaux e Cognac para 
chegar a Tours,  capital do Jardim da França, onde 
teremos tempo livre para admirar esta interessante 
cidade e visitar a igreja de São Martinho com o túmulo 
do santo, a catedral de Saint Gatien e os diversos 
palácios espalhados pelo centro histórico da cidade. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

6º Dia (Quarta) TOURS-VALE DO LOIRE-PARIS 
(255 kms)
Café da manhã. Saída pelo fértil vale da região dos 
Castelos do Loire, Patrimônio da Humanidade, para 
chegar a Amboise, famosa por seu castelo e pelo 
château du Clos Lucé, onde Leonardo da Vinci viveu 
e morreu. Mais tarde, continuação para o castelo de 
Chambord, um dos maiores expoentes arquitetôni-

Madri
Barcelona

Roma

Nice  

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Lourdes

Tours Zurique

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me DESDE

2.430 $
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ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela 
Laguna de Veneza. Continuação para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

15º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

16º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

17º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 

vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

18º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de  
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

19º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.

20º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

21º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD Madri - Madri
21 dias

Madri - Roma
18 dias

Paris - Madri
16 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo 2.820 $ 2.430 $ 2.280 $ 1.930 $
Em quarto duplo Junho 23 a Agosto 11 2.680 $ 2.310 $ 2.170 $ 1.840 $
Em quarto duplo Outubro 27 a Março 1 2.430 $ 2.150 $ 1.990 $ 1.730 $
Supl. quarto single 1.280 $ 1.000 $ 980 $ 710 $
Supl. meia pensão 340 $ (1) 280 $ (2) 280 $ (3) 220 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%

(1) Exceto Madri, Paris e Roma (10 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (8 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras e  Congressos  a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 8 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslados: Chegada/saída Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 17 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29
2024
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro 2 9 16 23
Março 1 8 15 22 29

Cidade Hotel Cat.

Madri Meliá Castilla P
Crisol Via Castellana P

Lourdes Nacional TS

Tours Ibis Tours Sud T
Ibis Tours Centre Gare T

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Novotel Nice Centre P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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EUROPA CLÁSSICA
Onze Cidades Europeias para desfrutar

C-42172

corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas... Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 

central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do Rio 
Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde 
o ônibus estará à nossa espera para continuar a 
viagem, contornando as margens do rio, para que 
você possa apreciar a bela paisagem e admirar o 
famoso Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt 
am Maine (Frankfurt sobre o Meno), cidade indus-
trial, comercial e capital financeira da Alemanha. 
Hospedagem.

11º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee. Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cida-
de desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. 
Você vai admirar suas importantes joias arquite-
tônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com 

21
DIAS

Londres 3. Paris 3. Amsterdã 2. Frankfurt 1. 
Zurique 1. Veneza 1. Florença 1. Roma 3.  
Nice 1. Barcelona 1. Madri 2.NOITES

1º Dia (Sábado) BRASIL-LONDRES 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lon-
dres. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) LONDRES
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton…) Assistência e traslado 
ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

4º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

5º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-

Madri
Barcelona

Roma

Nice  

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Londres

Zurique

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me DESDE

2.700 $



247

CI
RC

UI
TO

S 
CL

ÁS
SI

CO
S

seu belo Campanile, e o Batistério, com a famo-
sa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio… Posteriormente, saída 
para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
uma visita opcional para conhecer a Roma Barro-
ca, com suas famosas fontes, praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios 
eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

17º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 

Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

18º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte d’Azur 
e atravessando a região da Provença francesa, cruza-
remos a fronteira espanhola para chegar à cidade de 
Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas famo-
sas avenidas para admirar o contraste entre a parte 
medieval e o modernismo catalão, e conhecer seus 
edifícios mais representativos: Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milà, Sagrada Família… Hospedagem.

19º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

20º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo.

21º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslados: Chegada/Londres, saída/Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Londres, Paris, 

Amsterdã, Veneza, Florença, Roma e Madri.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades. 
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Preços por pessoa USD Londres - Madri
21 dias

Londres - Roma
17 dias

Em quarto duplo 3.070 $ 2.410 $

Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 2.920 $ 2.290 $

Em quarto duplo Outubro 28 a Março 2 2.700 $ 2.150 $

Supl. quarto single 1.420 $ 1.050 $

Supl. meia pensão 280 $ (1) 220 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%

(1) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri (8 jantares/almoços). (2) Exceto Londres, Paris e Roma (6 jantares/almoços). 
Notas: Durante a celebração de Feiras e  Congressos  a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Barcelona.
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Cidade Hotel Cat.

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Novotel Nice Centre P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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EUROBUS E JORDÂNIA
Para descobrir o Património da bela Petra

DESDE

3.220 $

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-

tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas... Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 

pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 
Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.

11º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee. Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 

desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

C-102222

22
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. 
Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. 
Veneza 1. Florença 1. Roma 3.  
Amã 3. Petra 2.

NOITES

Madri
Roma

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bordeaux
Zurique

Amã

Escanea-me
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17º Dia (Segunda) ROMA-AMÃ (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino Amã, capital da Jordânia (vôo 
não esta incluído). Chegada e traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

18º Dia (Terça) AMÃ-CASTELOS DO DESERTO-
MAR MORTO-AMÃ (275 kms)
Café da manhã. Saída em direção leste para visitar 
os castelos islâmicos, construídos entre os séculos 
VII e VIII durante a dinastia Omíada. Visita ao cas-
telo de Amra, um antigo pavilhão de caça que con-
tém afrescos únicos do mundo islâmico; ao castelo 
al-Kharaneh, antigo caravançarai, e visita ao forte 
romano omíada de Azraq, construído com basalto 
preto. Descida ao lugar mais baixo da terra, o Mar 
Morto e o deserto de Moabe. Tempo livre para dar 
um mergulho em suas águas salinas e terapêuticas, 
uma experiência inesquecível. (Dead Sea Tourist 
Beach Resthouse, sem toalhas). Retorno para Amã. 
Jantar e hospedagem.

19º Dia (Quarta) AMÃ-MADABA-MONTE 
NEBO-KARAK OU SHOBAK-PETRA (320 kms)
Café da manhã. Saída para Madaba a “Cidade dos 
Mosaicos”, onde visitaremos a Igreja de São Jorge 
que abriga o mapa da Terra Santa, feito em 571 d.C. 
Continuação para o Monte Nebo, conhecido como o 
túmulo de Moisés, de cujo topo se avista uma magní-
fica vista panorâmica do Vale do Jordão. Visita da sua 
iglesia. Continuação ao longo da Estrada do Rei até a 
fortaleza de Karak (ou Shobak) construída entre 1110 
e 1213 d.C. pelos templários durante as Cruzadas e 
depois conquistada por Saladino. Saída para Petra, 
Patrimônio da Humanidade. Jantar e hospedagem.

20º Dia (Quinta) PETRA
Café da manhã. Visita de dia inteiro à cidade dos 
Nabateus, Petra, cenário de um dos filmes de “Indiana 
Jones”. Petra, uma das sete maravilhas do mundo, 
foi escavada na rocha rosa há mais de dois mil anos. 
Iremos até a entrada do desfiladeiro (Siq). De lá, 
seguiremos até o fabuloso complexo monumental 
do Tesouro (Al Khazneh). Visita ao teatro, aos Túmu-
los Reais e à Rua das Colunas. (Subida ao mosteiro 
por conta dos clientes, sem guia). Retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

21º Dia (Sexta) PETRA-PEQUENA PETRA-WADI 
RUM-AQABA-AMÃ (595 kms)
Café da manhã. Saída para a “Pequena Petra” e, 
em seguida, para o deserto de Wadi Rum, uma das 
locações dos filmes “Lawrence da Arábia” e “Perdi-
do em Marte” com Matt Damon, que é também um 
dos locais mais espetaculares do Oriente Médio. 
Trata-se de um deserto de areia vermelha sobre 
o qual elevam-se montanhas de granito e picos 
em tons dourados e avermelhados. Passeio de 
veículo 4x4 entre as imponentes paisagens (aprox. 
2 horas). Saída para Aqaba para fazer uma visita 
panorâmica com tempo livre na cidade e/ou na 
praia. (Entrada na praia não incluída, pagamento 
direto pelo cliente. As praias são particulares, só 
existe uma praia pública, com serviços básicos). 
Saída pela estrada com destino a Amã. Jantar e 
hospedagem.

22º Dia (Sábado) AMÃ
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslados: Chegada/Madri, saída/Roma,  

chegada/saída Amã.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma)
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Jordânia, visitas com ingressos inclusos de 

acordo com o programa.
• Passeio de Jeep 4x4 no deserto de Wadi Rum.
• Café da manhã diário.
• 5 jantares em Jordânia.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Transporte de 1 mala por pessoa.
• Taxas Municipais em França e Itália.

• Passagem aérea Roma-Amã.

Não inclui

Fevereiro 18
Março 4 11 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Amã Mena Tyche / Days Inn TS
Days Inn TS

Petra La Maison T
Seven Wonders T

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Madri - Amã
22 dias

Paris - Amã
18 dias

Roma - Amã
9 dias

Em quarto duplo 3.220 $ 2.960 $ 1.290 $
Suplemento quarto single 1.320 $ 1.070 $ 505 $
Suplemento meia pensão 260 $ (1) 220 $ (2) —

Meia pensão em Europa (1) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares/almoços) Europa. (2) Exceto Paris e Roma (6 jantares/almoços).   
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Jordania:
Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira.
A ordem das visitas pode ser alterada, mas respeitando o seu conteúdo.
Saídas: Mar 25, Abr 1, Jun 10, Dez 9, os hotéis estão sujeitos a disponibilidade devido a festas.
Consultar suplemento jantar Fim de Ano em Jordania.
Nota: Preços a partir de Fevereiro 10 de acordo com nossa Programação 2024/25.
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EURO HELÊNICO
Para conhecer as raízes e as origens 
de nossa cultura ocidental

DESDE

3.475 $

C-123202

mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas... Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 
Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 

possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.

11º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee. Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 

pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

17º Dia (Segunda) ROMA-ATENAS (vôo)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 

23
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. Amsterdã 2.  
Frankfurt 1. Zurique 1. Veneza 1. Florença 1.  
Roma 3. Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1. Meteora 1.NOITES

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-

Madri Roma

Atenas

Florença
Veneza

Paris

Amsterdã

Frankfurt

Zurique

Bordeaux

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Escanea-me
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embarcar no avião para Atenas (vôo não esta 
incluido). Chegada ao aeroporto de Atenas. Assis-
tência e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
do dia livre. 

18º Dia (Terça) ATENAS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos o estádio Panatinaico de Atenas onde 
se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas 
1896, seguiremos com a visita panorâmica da cidade 
entre as principais avenidas, e seus edifícios mais 
importantes o Parlamento, Igreja Católica, Museu 
de Moeda, a Facultade, a Academia e a Biblioteca 
Nacional. Continuamos até a pedra sagrada de Acro-
polis e viviremos os momentos mais emocionantes 
do século de Ouro de Atenas, visitaremos os Propi-
leos o templo Iônico de Atenas Nike, o Erectheion 
e Partenon. Resto do dia livre.

19º Dia (Quarta) ATENAS-CORINTO-
EPIDAURO-MICENAS-OLÍMPIA (415 kms)
Café da manhã. Saída com direção o Canal dê Corin-
to onde realizaremos uma pequena parada. Conti-
nuação até o famoso teatro de Epidauro  conhecido 
mundialmente por a sua acústica. Chegaremos em 
Micenas onde podemos  conhecer a Acropolis pré-
-histórica com a porta dos Leões e o túmulo de 
Agamemnon. Visitaremos o museu de Micenas. Por 
a tarde atravessando o Peloponeso central, chega-
remos em Olímpia. Jantar é alojamento.

20º Dia (Quinta) OLÍMPIA-DELFOS (240 kms)
Café da manhã. Conheceremos as instalações do 
antigo Estádio Olímpico onde se realizaram os pri-
meiros jogos Olímpicos. Olímpia era o altar mais 
importante dos Gregos antigos lugar dedicado à 
Zeus o primeiro dos deuses e para honrar ele, se 
realizavam os jogos. À importância destes jogos é 
evidente devido à inumerável participação das cida-

des gregas que mantenhiam uma trégua enquanto 
durava a celebração e pelo fato da Olimpíada pode-
mos dizer, que entre estes 4 anos de celebração foi 
o único tempo que cronologicamente foi aceitado 
por toda a Grécia. Visita ao museu de Olímpia. Por 
a tarde chegaremos a Delfos. Jantar é alojamento.

21º Dia (Sexta) DELFOS - METEORA (233 kms)
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como 
o centro dó mundo visitaremos o museu local com a 
sua famosa estátua do “ Cocheiro bronze” e o sítio 
arqueológico. Depois saída até Meteora passando 
por Arachova. Chegada jantar é alojamento em 
Kalambaka.

22º Dia (Sábado) METEORA-ATENAS (357 kms)
Café da manhã. Visita em dois monastérios de 
Meteora. Meteora e un conjunto dê penhascos de 
pedra, altos com aceso difícil, localizado no vale 
central de Tesalia que foi formado devido os vários 
processos geológicos. É um fenômeno geológico 
de uma paisagem única que se armoniza completa-
mente com os inumeráveis monastérios que estão 
construídos acima das pedras. Estes penhascos 
atraíram a atenção dos monges no meio do sigilo 
XI. Um sigilo mais tarde os ascetas sê organizaram 
nó convento de Stagoi y ó chamaram Panayia Dau-
pani.A partir do sigilo XIV começaram se fundar os 
primeiros monastérios da zona. Saída com destino a 
Atenas passando por Termopilas, onde se encontra 
a estátua do rei Spartano Leônidas. Chegada em 
Atenas. Alojamento.

23º Dia (Domingo) ATENAS
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços. Possibilidade de participar de um 
cruzeiro pelas Ilhas Gregas ou fazer uma extensão 
ao Egito ou Terra Santa.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslados: Chegada/Madri, saída/Roma.  

Chegada/Saída Atenas.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito. (até Roma)
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença, Roma e Atenas.
• Café da manhã buffet.
• Refeições em Grécia de acordo com o itinerário.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

• Passagem aérea Roma-Atenas.

Não inclui

Março 11 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

Paris Novotel Paris Est P
The	ReMIX  P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Atenas Novus P

Olimpia Arty Grand Hotel / Amalia P

Delfos Amalia / Nafsika Palace P

Meteora Divani Meteora P

(Kalambaka) Grand Meteora / Amalia P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Madri - Atenas 
23 dias

Madri - Roma
17 dias

Paris - Atenas 
19 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo 3.740 $ 2.270 $ 3.450 $ 1.930 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 12 3.630 $ 2.160 $ 3.360 $ 1.840 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 2 3.475 $ 2.010 $ 3.250 $ 1.730 $
Supl. quarto single 1.680 $ 980 $ 1.460 $ 710 $
Supl. meia pensão 260 $ (1) 260 $ (2) 220 $ (3) 220 $ (4)

(1) Exceto Madri, Paris, Roma e Atenas (7 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Atenas (6 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares/almoços).
Nota: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Em Grecia, as taxas de estadia a ser pago pelo passageiro diretamente no hotel.
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.
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EURO IBÉRICO
De Lisboa a Madri

DESDE

2.870 $

C-12432

via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite 
você pode fazer a visita opcional Paris Iluminada 
para se familiarizar com a bela capital francesa 
e desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo 
do rio Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor,  seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas...  Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

13º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

14º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do Rio 
Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde 
o ônibus estará à nossa espera para continuar a 
viagem, contornando as margens do rio, para que 
você possa apreciar a bela paisagem e admirar o 
famoso Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt 
am Maine (Frankfurt sobre o Meno), cidade indus-
trial, comercial e capital financeira da Alemanha. 
Hospedagem.

15º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

16º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

17º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

24
DIAS

Lisboa 3. Madri 4. Bordeaux 1. Paris 3.  
Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

1º Dia (Terça) BRASIL-LISBOA 
Saída em vôo intercontinental com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa-Portela. Assistência 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

3º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

4º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA  
(264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

5º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira  espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para  conhecer 
sua Praça Maior e o bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posterior-
mente continuação da viagem até Madri. Chegada 
e hospedagem. 

6º Dia (Domingo) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

7º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Você poderá 
fazer uma excursão opcional a cidade imperial de 
Toledo para visitar seu conjunto histórico-artístico 
considerado Monumento Nacional e Patrimônio da 
Humanidade. 

8º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 

Madri

Lisboa
Barcelona

Roma

Nice  
Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bordeaux
Zurique

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Escanea-me

Saídas 
garantidas

em 
Português
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18º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

19º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

20º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

21º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação  pela incomparável Autos-
trada dei Fiori em direção a  Nice, capital da Riviera 
Francesa. Hospedagem. Possibilidade de participar 
de uma excursão opcional para conhecer o Principa-
do de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de  
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

22º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

23º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a  Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar,  padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

24º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Incluindo
• Traslados: Chegada/Lisboa, saída/Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Madri, Paris, 

Amsterdã, Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em Lisboa, França, Itália e 

Barcelona.

Preços por pessoa USD Lisboa - Madri
24 dias

Lisboa - Roma
21 dias

Em quarto duplo 3.220 $ 2.870 $

Em quarto duplo Junho 20 a Agosto 15 3.060 $ 2.730 $

Em quarto duplo Outubro 24 a Fevereiro 27 2.870 $ 2.590 $

Supl. quarto single 1.510 $ 1.230 $

Supl. meia pensão 320 $ (1) 260 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%

(1) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (9 jantares/almoços).
(2) Exceto Lisboa, Madri, Paris e Roma (7 jantares/almoços).  
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux e 
Barcelona.
Preços a partir de Março 5 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Cidade Hotel Cat.

Lisboa Lutecia P

Madri Agumar P

Meliá Castilla P

Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

Paris Novotel Paris Est P

The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P

Holiday Inn Frankfurt Airport P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P

Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Novotel Nice Centre P

Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26
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EURO CAPITAIS
Um circuito pelas cidades vibrantes 
e belas paisagens

DESDE

2.950 $

C-42452

mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para atravessar o Canal da Man-
cha. Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro 
ao longo do Sena.

10º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

11º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

12º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer 
o Lago do Amor, seus românticos canais, belos 
edifícios e igrejas... Seguiremos para a fronteira 
holandesa para chegar à sua capital, Amsterdã. 
Hospedagem.

13º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita 
a uma das famosas oficinas de polimento de dia-
mantes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas 
vilas de pescadores de Marken e Volendam, ou 
passeio de barco ao longo de seus canais, para 
contemplar a bela arquitetura de seus edifícios 
ribeirinhos.

14º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 
Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.

15º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee. Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

16º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 

24
DIAS

Madri 3. Bordeaux 1. Orleans 1. Londres 3.  
Paris 3. Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. Veneza 1. 
Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com um amplo percurso que passa 
pelas avenidas, praças e edifícios mais importan-
tes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. 

4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
ORLEANS (450 kms)
Café da manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem 
início um breve passeio ao longo do fértil Vale do 
Loire. Pequena pausa em Amboise para admirar seu 
magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, 
onde viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o 
Castelo de Chambord, onde teremos tempo livre para 
conhecer um dos maiores expoentes arquitetônicos 
deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 
de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Café da manhã. Saída para o porto de Calais, onde 
você vai embarcar no ferry para atravessar o Canal 
da Mancha. Desembarque no porto inglês de Dover 
e continuação em nosso ônibus até chegar a Lon-
dres. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-

Madri
Barcelona

Roma

Nice  

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Londres

Bordeaux

Orleans
Zurique

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

17º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

18º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

19º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

20º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

21º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.

22º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

23º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

24º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD Madri - Madri
24 dias

Madri - Roma
21 dias

Londres - Madri
19 dias

Londres - Roma
16 dias

Em quarto duplo 3.360 $ 3.020 $ 2.950 $ 2.600 $
Em quarto duplo Junho 20 a Agosto 15 3.200 $ 2.870 $ 2.810 $ 2.470 $
Em quarto duplo Outubro 24 a Fevereiro 27 2.950 $ 2.650 $ 2.590 $ 2.310 $
Supl. quarto single 1.530 $ 1.260 $ 1.230 $ 960 $
Supl. meia pensão 350 $ (1) 300 $ (2) 280 $ (3) 220 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Londres, Paris, e Roma (10 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Londres, Paris e Roma (8 jantares/almoços).
(3) Exceto Londres, Paris, Roma e Madri, (8 jantares/almoços). (4) Exceto Londres, Paris e Roma (6 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux e 
Barcelona.
Preços a partir de Março 5 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslados: Chegada/saída Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Amsterdã, Veneza, Florença e Roma.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Puerta de Toledo T

Bordeaux Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Cidade Hotel Cat.

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Novotel Nice Centre P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 
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DESDE

4.220 $

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor,  seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas...  Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 

Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.
11º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee.  Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.
12º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.
13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-

car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura,  pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

EUROPA E TERRA SANTA
De Madri a Jerusalém

C-102422

24
DIAS

Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. 
Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. 
Veneza 1. Florença 1. Roma 3.  
Tel Aviv 2. Galileia 1. Jerusalém 4.

NOITES

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda ) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

Madri Roma

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bordeaux
Zurique

Tel Aviv

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Escanea-me
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16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

17º Dia (Segunda) ROMA-TEL AVIV (avião) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de 
avião para Tel Aviv (vôo não esta incluído). Chegada 
ao aeroporto Ben Gurion. Assistência e traslado ao 
hotel. Hospedagem. 

18º Dia (Terça) TEL AVIV 
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jaffa 
para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São 
Pedro. Em seguida, faremos uma visita panorâmica 
pelos principais pontos turísticos da cidade: rua 
Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu de Tel Aviv, 
Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmel e visita ao 
Museu Anu. Tarde livre. 

19º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA (250 kms)
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o 
Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. 
Continuação para Haifa para visitar o Santuário do 
Báb e os Jardins Persas. Vista panorâmica do alto 
do Monte Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. 
Seguiremos para (São João de) Acre para apreciar as 
fortificações medievais dos Cavaleiros Templários, e 
continuaremos até a cidade da Cabala, Safed, com seu 
misticismo judaico. Visita à Sinagoga. Prosseguiremos 
nossa viagem através das montanhas da Galileia até 
chegar ao Kibutz. Hospedagem. 

20º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM  
(250 kms)
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do 
Kibutz, saída para o Monte das Beatitudes, lugar 
do Sermão da Montanha. Seguiremos para Tabgha, 
onde ocorreu o milagre de multiplicação dos pães 

e peixes. Continuação para Cafarnaum para visitar 
a antiga sinagoga e a casa de Pedro. Via Tiberíades, 
nos dirigiremos até Yardenit, local onde Jesus foi 
batizado. Continuação para Nazaré para visitar a 
Basílica, a carpintaria e a fonte da Virgem. Pelo Vale 
do Jordão, através do deserto da Judeia, chegare-
mos a Jerusalém. Hospedagem. 

21º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-
JERUSALÉM (50 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saída para o Monte 
das Oliveiras para uma visita panorâmica na cidade. 
Seguiremos para o Jardim do Getsêmani para conhe-
cer a Basílica da Agonia. Visita ao Museu de Israel, 
onde se encontram o Santuário do Livro e a Maquete 
de Jerusalém da época de Jesus. Continuação para 
visitar o Museu do Holocausto. À tarde saída para 
Belém para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta 
de São Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. Retor-
no para Jerusalém. 

22º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída para o Monte 
Sião para visitar a Túmulo do rei David, o Cenáculo 
e a Abadia da Dormição. Seguiremos para a cidade 
antiga para visitar as 14 estações da Via Dolorosa, 
visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Con-
denação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Passare-
mos pelo Bairro Judeu e pelo Cardo Romano até o 
Museu da Torre de David. Em seguida, iremos para 
a cidade nova para fazer uma visita panorâmica 
passando pelos principais pontos de interesse: o 
Knesset (Parlamento), a Residência Presidencial, 
o Teatro Municipal. Continuação para Ein Kerem 
para visitar o local onde nasceu São João Batista, 
finalizando com a visita ao Muro das Lamentações. 

23º Dia (Domingo) JERUSALÉM 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional a Massada e Mar Morto. 

24º Dia (Segunda) JERUSALÉM 
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. 
Fim dos serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Incluindo
• Traslados: Chegada/Madri, saída/Roma,  

Chegada/saída em Israel. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito. (até Roma).
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença, Roma, Tel Aviv e Jerusalém.
• Guia acompanhante.
• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França e Itália.

• Passagem aérea Roma-Tel Aviv.

Não inclui

Fevereiro 4 18
Março 4 11 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

Paris Novotel Paris Est P
The	ReMIX  P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Tel Aviv Metropolitan P

Galileia Kibutz P

Jerusalém Leonardo P

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
Madri - Jerusalém 24 dias Paris - Jerusalém 20 dias

Em quarto duplo 4.220 $ Em quarto duplo 3.990 $
Supl. quarto single 2.315 $ Supl. quarto single 2.130 $
Supl. meia pensão exceto, Madri, 
Paris e Roma (13 jantares/almoços) 490 $

Supl. meia pensão exceto,  
Paris e Roma (12 jantares/almoços) 450 $

Suplementos Israel Suplementos Israel
Páscoa: Março 18 370 $ Páscoa: Março 22 370 $
T.Alta: Março 18, 25, Abril, Maio: 6, 
Julho: 8, 15, 22, 29, Ago: 5,12 95 $

T.Alta: Março: 22, 29, Abril, Maio: 3, 10, 
Julho: 12, 19, 26, Ago: 2, 9, 16 95 $

Sukkot: Set: 2, 9, 16 370 $ Sukkot: Set: 6, 13, 20 370 $

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux.
Não incluso no preço: vistos, taxas de fronteira. Supl. de meia pensão não inclui jantar no 17º dia
Na saída de 2/Setembro, não é possível realizar a visita opcional a Massada e Mar Morto.
Preços a partir de Fevereiro 3 de acordo com nossa Programação 2024/25.
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EURO ANDALUZ
Sensacional turnê pela Espanha  
e pela Europa mais turística

DESDE

3.060 $
C-12542

Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Continuação a Madri. Chegada e 
hospedagem. 
9º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via 
Burgos e San Sebastian em direção à fronteira france-
sa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de 
Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, 
além de importante região vinícola. Hospedagem.
10º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.
11º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

12º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

13º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer 
o Lago do Amor, seus românticos canais, belos 
edifícios e igrejas... Seguiremos para a fronteira 
holandesa para chegar à sua capital, Amsterdã. 
Hospedagem.

14º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

15º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 

Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.

16º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee. Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

17º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

18º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 

25
DIAS

Madri 4. Sevilha 2. Costa do Sol 1. Granada 1. 
Bordeaux 1. Paris 3. Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1.  
Veneza 1. Florença 1. Roma 3. Nice 1. Barcelona 1.NOITES

1º Dia (Segunda) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Terça) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 
3º Dia (Quarta) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 
4º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo bair-
ro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem.
5º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da 
imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bairro de 
Santa Cruz com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Almoço em restaurante. Tarde livre. Você pode fazer 
um passeio opcional ao longo do rio Guadalquivir 
para admirar a vista panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo ‘92; ou visitar a praça de touros Maestranza e à 
noite assistir a um show de flamenco.  Hospedagem.
6º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação a 
Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e aos Jardins de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.
8º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 

Madri

Sevilha

Costa do Sol

Granada

Barcelona
Roma

Nice  
Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bordeaux
Zurique

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Escanea-me
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construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

19º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

20º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, 
Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a 
imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibi-
lidade fazer uma visita opcional aos famosos Museus 
Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Miche-
langelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com 
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas filas 
de espera para entrar. Restante do dia livre.

21º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-

mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.
22º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela incomparável Autostrada 
dei Fiori em direção a Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Hospedagem. Possibilidade de participar de 
uma excursão opcional para conhecer o Principado 
de Mônaco visitando a parte histórica e a colina de 
Monte Carlo, onde se encontra seu famoso cassino.
23º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.
24º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.
25º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Incluindo
• Traslados: Chegada/saída Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Sevilha, 

Granada, Toledo, Paris, Amsterdã, Veneza, 
Florença e Roma.

• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• 2 almoços, 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 3.410 $
Em quarto duplo Junho 19 a Agosto 7 3.240 $
Em quarto duplo Outubro 23 a Fevereiro 26 3.060 $
Supl. quarto single 1.500 $
Supl. meia pensão, exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares/almoços) 320 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a 
Bordeaux e Barcelona. Nas saídas de 30/Out a 25/Dez., o pernoite é feito no hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).
Preços a partir de Março 4 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Março 13 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25
2024
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro 5 12 19 26
Março 4 11 18 25

Cidade Hotel Cat.

Madri Puerta de Toledo T

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Los Angeles P

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau 
Chartrons

P

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Cidade Hotel Cat.

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Novotel Nice Centre P
Suite Novotel Nice Aeroport 
Arenas 

P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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EUROFIESTA
Extensa viagem pela Europa Ocidental

DESDE

3.030 $

C-12522

7º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.
8º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas... Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.
9º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 
10º Dia (Segunda) AMSTERDÃ-CRUZEIRO 
PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 
Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 

castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.

11º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 
mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee. Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

13º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 

Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

14º Dia (Sexta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai 
admirar suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à 
Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coli-
seu, Arco de Constantino, Circo Máximo e a imponente 
Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer 
uma visita opcional aos famosos Museus Vaticanos, à 
Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao 
interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas 
exclusivas, evitaremos as longas filas de espera para 
entrar. Restante do dia livre.

16º Dia (Domingo) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

25
DIAS

Madri 4. Bordeaux 1. Paris 3. Amsterdã 2. 
Frankfurt 1. Zurique 1. Veneza 1. Florença 1.  
Roma 3. Nice 1. Barcelona 1. Sevilha 2. 
Costa do Sol 1. Granada 1.

NOITES

1º Dia (Sábado) BRASIL-MADRI 
Saída em vôo intercontinental com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI 
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Ba-
rajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem 
e resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais. 

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha 
via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira 
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à 
cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patri-
mônio Mundial, além de importante região vinícola. 
Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-
BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde 
tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do 
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu 
belo castelo cuja fachada renascentista é a mais 
representativa do Vale. Em seguida, continuação 
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você 
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se 
familiarizar com a bela capital francesa e desfrutar 
de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

Madri

Sevilha

Costa do Sol
Granada

Barcelona
Roma

Nice  

Florença

Veneza

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bordeaux
Zurique

INCLUINDO  
Cruzeiro ao longo do Reno

Escanea-me
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17º Dia (Segunda) ROMA-PISA-NICE (710 kms)
Café da manhã e saída para Pisa com tempo para 
conhecer a Praça dos Milagres, onde poderemos 
contemplar o complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa 
Torre Inclinada. Continuação pela incomparável 
Autostrada dei Fiori em direção a Nice, capital da 
Riviera Francesa. Hospedagem. Possibilidade de 
participar de uma excursão opcional para conhecer 
o Principado de Mônaco visitando a parte histórica 
e a colina de Monte Carlo, onde se encontra seu 
famoso cassino.

18º Dia (Terça) NICE-BARCELONA (665 kms)
Café da manhã. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença fran-
cesa, cruzaremos a fronteira espanhola para chegar 
à cidade de Barcelona. Breve passeio panorâmico 
por suas famosas avenidas para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, e 
conhecer seus edifícios mais representativos: Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milà, Sagrada Família… 
Hospedagem.

19º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída para Zaragoza. Breve parada 
para conhecer a Basílica-Catedral de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade. Prosseguiremos 
para Madri. Hospedagem.

20º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar 
a Cáceres e tempo livre para ca minhar pelo bair-
ro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

21º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral e a Giralda, e o típico Bair-
ro de Santa Cruz com suas ruas, praças e becos 
estreitos. Almoço em restaurante. Tarde livre. Você 
pode fazer um passeio opcional ao longo do rio 
Guadalquivir para admirar a vista panorâmica da 
Torre del Oro e da Expo ‘92; ou visitar a praça de 
touros Maestranza e à noite assistir a um show de 
flamenco. Hospedagem.

22º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA- 
COSTA DO SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Bran-
cos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

23º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alham-
bra e aos Jardins de Generalife. Jantar e hospeda-
gem. Pela noite visita opcional à gruta do Sacromonte 
com espetáculo zambra flamenca.

24º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita pano-
râmica do Mirador del Valle e passeio pela parte 
antiga da cidade. Continuação a Madri. Chegada 
e hospedagem. 

25º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã. No horário previsto, o ônibus pas-
sará pelo hotel para fazer o traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD Madri - Madri
25 dias

Madri - Roma
17 dias

Paris - Madri
21 dias

Paris - Roma
13 dias

Em quarto duplo 3.370 $ 2.270 $ 3.080 $ 1.930 $
Em quarto duplo Junho 24 a Agosto 19 3.210 $ 2.160 $ 2.930 $ 1.840 $
Em quarto duplo Outubro 28 a Março 2 3.030 $ 2.010 $ 2.780 $ 1.730 $
Supl. quarto single 1.510 $ 980 $ 1.060 $ 710 $
Supl. meia pensão 320 $ (1) 260 $ (2) 280 $ (3) 220 $ (4)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5% 5% 5%
(1) Exceto Madri, Paris e Roma (9 jantares/almoços). (2) Exceto Madri, Paris e Roma (7 jantares/almoços). 
(3) Exceto Paris, Roma e Madri (8 jantares/almoços). (4) Exceto Paris e Roma (6 jantares/almoços).
Notas: Durante a celebração de Feiras, Congressos e Vinitech, a hospedagem poderá ser feita em cidades vizinhas a Bordeaux e 
Barcelona. Nas saídas de 14/Out. a 9/Dez., o pernoite é feito no hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).
Preços a partir de Março 9 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslados: Chegada/saída Madri.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Veneza, Florença, Roma, Sevilha, Granada  
e Toledo.

• Cruzeiro ao longo do Reno.
• Café da manhã buffet.
• 2 almoços, 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais em França, Itália e Barcelona.

Março 18 25
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Cidade Hotel Cat.

Madri Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau 
Chartrons

P

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Zurique Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Veneza Russott (Mestre) P

Cidade Hotel Cat.

Florença Raffaello P

Roma Grand Hotel Fleming P

Nice Novotel Nice Centre P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona Catalonia Atenas P

Madri Rafaelhoteles Atocha P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Los Angeles P

Madri Puerta de Toledo T
Praga P

Hotéis previstos 

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos 
por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, 
Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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Bucareste Bucareste .................. 324
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SUIÇA
8 ......... C-987 Suiça Espetacular Genebra Genebra .................... 326

CIRCUITOS  
REGIONAIS

DÍAS CIRCUITO COMENÇA TERMINA PAGINA DÍAS CIRCUITO COMENÇA TERMINA PAGINA 

Uma série dedicada a diferentes regiões dos países mais monumentais ou importantes do ponto de vista histórico. Nós 
elaboramos estes circuitos tendo em conta a história, a cultura, a beleza cênica, a gastronomia de países vizinhos ou mais 
afastados. Dessa forma, você vai ter experiências em primeira mão e vivenciar sensações únicas.
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ALBÂNIA CLÁSSICA

Tirana 3. Korçë 1. Gjirokastër 1.  
Saranda 1. Berat 1.NOITES

 

Cidade Hotel Cat.

Tirana Lot Boutique 4*

Korçë Hani I Pazarit 4*

Gjirokastër Cajupi P

Saranda Brilant 4*

Berat Mangalem 4*

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados chegada e saída
•Ônibus com guia acompanhante.
•Café da manhã diário.
• Ingressos para os locais indicados no 

programa.

DESDE

1.385 $

1º Dia (Sábado) TIRANA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Tirana “Mãe 
Tereza”. Traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Domingo) TIRANA-POGRADEC-KORÇË 
(165 kms)
Café da manhã. Saída para Pogradec, cidade às 
margens do Lago Ohrid, o lago mais profundo dos 
Balcãs e um dos lagos mais antigos do nosso pla-
neta. Seguimos em direção a Korçë, importante 
centro cultural do sudeste do país cercado por altas 
montanhas. Visita panorâmica da cidade com seu 
centro histórico casas senhoriais do início do século 
20, a Catedral Ortodoxa e o antigo bazar otomano. 
Hospedagem.
3º Dia (Segunda) KORÇA-PËRMET-
GJIROKASTRA (200 kms)
Café da manhã. Partida pela paisagem pitoresca 
entre as montanhas até chegar a Permet, conhecida 
como a “cidade das rosas”. esta pequena aldeia é 
famosa por sua música folclórica, personalidades 
da literatura e a boa gastronomia, principalmente 
a doçaria, os chamados “gliko” ou conservas. Visita-
mos a Igreja Ortodoxa de Santa Maria com os seus 
ícones proeminentes, construída no século XVIII em 
Leusa. Visitamos a “Igreja de Leusa”. Para chegar lá 
teremos que caminhar 3 kms (quase 1 hora e meia). O 
passeio tem belas vistas panorâmicas, belos afrescos 
na igreja, e em frente um mosteiro. Todo o edifício é 
construído em pedra e coberto com uma rara pedra 
plana. À tarde, chegamos à cidade antiga medieval 
Gjirokastra, que foi reconstruída em tempos oto-
manos, é por isso que ainda hoje é preservada essa 
característica com suas casas que parecem torres. 
Visita panorâmica desta cidade declarada cidade-
-museu Patrimônio da Humanidade.  Hospedagem.
4º Dia (Terça) GJIROKASTËR-OLHO AZUL 
BUTRINT-SARANDA (90 kms)
Café da manhã. Começamos o nosso dia com um 
passeio pela cidade das pedras, Gjirokaster com o 
castelo e sua característica casa Skenduli, construí-
da em 1700, no período otomano e considerada 
uma das casas mais bonita dos Bálcãs. Lá podemos 
encontrar o proprietário e ele nos contará sobre a 
história da casa e as dificuldades durante o tempo 
do comunismo. Caminhamos por cerca de meia hora 
porque todas os caminhos são feitos de pedra. Não há 
possibilidade do ônibus ir até lá. Gjirokaster, à parte 
dos extraordinários valores históricos e culturais, está 
intimamente ligada ao gênio literário, Ismail Kadare, 
que fez falar a literatura albanesa em 45 idiomas 
do mundo, apresentando a Albânia sua história e 
cultura centenárias. Continuação para Saranda. No 

C-98007

caminho paramos na famosa nascente Olho Azul, 
uma atração turística popular, seu lindo rio de cor 
turquesa clara surpreende com sua beleza. Chegada 
em Butrint e visita da cidade antiga Greco-romana, 
que foi habitada até o final da Idade Média, decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. A 
antiga cidade de Butrint (também conhecida como 
Butrotum na antiguidade), foi uma das melhores 
e mais belas cidades do todo o Império Romano. 
2.400 anos depois, é um lugar que ainda hoje cativa 
as pessoas. Se supunha que Butrint se tornaria um 
hospício para veteranos das guerras romanas, mas 
no século III d.C. um terremoto destruiu a maior 
parte da cidade. Muitas das ruínas que vemos hoje 
são do mesmo terremoto, e a cidade desapareceu 
do mapa depois disso. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) SARANDA-PORTO PALERMO-
MOSTEIRO DE ARDENITSA-BERAT (237 kms)
Café da manhã. Partida para Berat. Viajamos para 
a parte sul da Albânia na Riviera Albanesa, que ofe-
rece algumas vistas incríveis da costa jônica. Breve 
parada em Porto Palermo, onde visitaremos uma 
fortaleza Otomana construída pelo famoso tirano 
Ali Pasha, que governou essas terras no século XIX. 
Continuamos o nosso caminho até ao Mosteiro de 
Ardenitsa construído no século XIII. No lugar onde 
hoje se encontra o Mosteiro, existiu um templo pagão 
dedicado à deusa Ártemis, que explica a origem do 
nome Ardenica. Chegada a Berat, conhecida como 
a “Cidade das Mil Janelas” e declarada Patrimônio 
da Humanidade pela a UNESCO. Hospedagem.

6º Dia (Quinta) BERAT-DURRËS-TIRANA  
(130 kms)
Café da manhã. Visita da enorme cidade de Berat, 
que ainda hoje é habitada e contém muitas igrejas 
cristãs ortodoxas e o Museu Onufri com seus ícones 

do século 16. Visitaremos a parte baixa da cidade 
com seus bairros antigos Mangalemi e Gorica nas 
margens do rio Osum. Partida para Durrës, uma 
cidade portuária no Adriático, com uma visita às 
antigas muralhas medievais, anfiteatro romano e 
museu arqueológico. Continuação para Tirana. Visita 
da cidade com sua praça Skanderbeg, o centro da 
capital albanesa, a Mesquita Et’hemBeu, a Ópera, 
o Museu Nacional de História e outros ministérios 
de influência italiana. Hospedagem.
7º Dia (Sexta) TIRANA-KRUJA-SHKODËR-
TIRANA (225 kms)
Café da manhã. Partida para Kruja, uma vila medieval 

no sopé da montanha, que no final da Idade Média foi 
o centro da resistência anti-otomana, com o antigo 
bazar castelo e o Museu Scanderbeg, herói nacional 
da Albânia do século 15. Continuação até Shkodër, o 
maior centro católico da Albânia e uma das cidades 
mais importantes do país. Visitaremos a fortaleza de 
Rozafa onde, segundo uma lenda, um jovem patrício 
teve que ser sacrificado para completar a fortaleza. 
À tarde retorno para Tirana. Hospedagem.

8º Dia (Sábado) TIRANA 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 1.385 $

Saídas Junho, Julho, Agosto 1.435 $

Supl. quarto single 265 $

Supl. Meia Pensão (6 jantares) 160 $

8
DIAS

Tirana

Korçë 
Gjirokastër

Saranda

Berat

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 4 18    
Abril 1 15    
Maio 6 20    
Junho 3 17    
Julho 1 15    
Agosto 5 19    
Setembro 2 16    
Outubro 7 21    
Novembro 4 18    
Dezembro 2 16    

Escanea-me
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BERLIM E PRAGA
Duas Capitais

1º Dia (Terça) BERLIM 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim. Assis-
tência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares mais 
importantes desta cidade, que se mantinha dividida 
até recentemente, símbolo da reunificação: Portão de 
Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, Potsdam-
platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...e os 
restos do muro que dividia a cidade até 1989. Tarde livre 
durante a qual você vai poder fazer uma excursão opcio-
nal ao campo de concentração de Sachsenhausen. 

3º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. 
Continuação para a República Tcheca para chegar à 
cidade de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas que 
se movimentam a cada mudança de hora -, a Igreja 
de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a 
Praça Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
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motivos de força maior, a Visita Panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira).
4º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dispo-
sição para desfrutar da cidade ou fazer algumas das 
visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como a 
Colina do Castelo, para visitar o interior da Catedral 
de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, iremos 
visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, conhecida 
como o icônico Santuário do Menino Jesus de Praga, 
finalizando na Ponte Carlos (Karlův most em tcheco).
5º Dia (Sábado) PRAGA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 710 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 22 680 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 19 630 $

Supl. quarto single 300 $

Supl. meia pensão (4 jantares/almoços) 140 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 26 de acordo com nossa Programação 2024/25.

5
DIAS

Berlim 2. Praga 2.
NOITES

Berlim

Praga

Incluindo
• Traslado chegada Berlim.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Berlim e Praga.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Março 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me DESDE

630 $

Cidade Hotel Cat.

Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P

Clarion Congress P

Panorama Hotel Prague P

Hotéis previstos 
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O MELHOR DA ALEMANHA

Berlim 3. Dresden 1. Nuremberg 1.  
Munique 2.NOITES

Cidade Hotel Cat.

Berlim Holiday Inn Berlin City West P
Abacus P
Park Inn P
Art’otel Kurfürstendamm  P

Dresden Residenz Hotel Alt Dresden P
 Maritim Dresden P
 Dorint Dresden P
Nuremberg Arvena Park P
 Maritim Nürnberg P
 Centro Hotels P
 Select Hotel Erlangen P
Munique Leonardo Hotels P
 Feringapark P
 Vitalis P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados: chegada/Berlim SXF, saída/

Munique MUC ou vice-versa. (tempo máximo 
de espera no aeroporto na chegada 1 hr.)

• Ônibus com guia acompanhante (bilingue 
espanhol-francês).

• Visita com guia local em Berlim, Potsdam, 
Dresden, Leipzig, Nuremberg e Munique.

• Entradas à Igreja de Nossa Senhora 
(Frauenkirche) e Castelo de Neuschwanstein.

• Audioguias.
• Café da manhã buffet.
• 6 almoços e 6 jantares.
• Seguro turístico.

DESDE

1.765 $

1º Dia (Sábado) BERLIM
Chegada a Berlim SXF e traslado ao hotel. Hospe-
dagem. 

2º Dia (Domingo) BERLIM-POTSDAM-BERLIM
Café da manhã. Visita guiada a Berlim, revivendo sua
idade de ouro de mais de 30 anos após a queda do 
Muro. Vamos descobrir a parte oriental com a torre 
da televisão, o distrito governamental, a Potsdamer-
platz e o Portão de Brandemburgo. Seguimos para 
Potsdam para almoçar. Pela tarde visita de Potsdam, 
conhecida por seus palácios e igrejas (vistas de fora), 
suas charmosas praças e seu bairro holandês conhe-
cido como a pequena Amsterdã. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) BERLIM
Café da manhã. Visita guiada pela cidade, vamos nos 
concentrar na parte oeste, Avenida Kurfürstendamm, 
Checkpoint Charlie e a Ilha dos Museus. Almoço. 
Tarde livre para continuar curtindo a capital alemã. 
Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

4º Dia (Terça) BERLIM-LEIPZIG-DRESDEN 
Café da manhã. No início da manhã, partida para 
Leipzig, chamada a “cidade dos livros”, em virtude 
do grande número de editoras que lá têm sede. 
Visita a Leipzig: na cidade velha, destaque para a 
antiga prefeitura, a Bolsa de Valores e a igreja de 
São Tomás, onde se encontra o túmulo de Bach. 
Almoço. Tempo livre. Saída para Dresden, onde 
veremos o espetacular complexo barroco do Zwin-
ger, com seus famosos pavilhões do Carrilhão e da 
Muralha, a Ópera, a catedral, o castelo, a galeria dos 
Mestres Antigos, que fez que Dresden fosse conhe-
cida como a Florença do Elba (ingressos não incluí-
dos). Em seguida, visita à Igreja de Nossa Senhora 
(Frauenkirche) (entrada incluída), construída entre 
1726 e 1743; durante a Segunda Guerra Mundial, 
foi totalmente destruída pelos bombardeios, em 
1945. A República Democrática Alemã conservou 
suas ruínas como um monumento que lembrava a 
destruição da guerra. Em 1994, após a queda do 
Muro de Berlim, teve início a reconstrução, que foi 
concluída em 2005. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) DRESDEN-NUREMBERG
Café da manhã e saída para Nuremberg. Chegamos 
para almoço e após visita guiada de Nuremberg, 
cidade que preserva perfeitamente sua atmos-
fera medieval e está ligada à história do séc. XX 
em decorrência do famoso processo judicial por 
crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mun-
dial. Você verá as muralhas medievais e 80 torres, 
a casa de Dürer, a Catedral de Nossa Senhora e o 
antigo hospital (entradas não incluídas). Jantar e 
hospedagem.

C-9806

6º Dia (Quinta) NUREMBERG–ROTHENBURG–
DINKELSBÜHL–MUNIQUE
Café da manhã. Viajaremos por parte da Rota Român-
tica começando em Rothenburg, conhecida por sua 
arquitetura medieval, casas de enxaimel alinham as 
ruas de paralelepípedos da cidade velha. As muralhas 
da cidade incluem muitos portões de entrada e torres 
muito bem conservadas. Depois, após uma breve 
parada, continuaremos nossa jornada em direção a
Dinkelsbühl, pequena cidade considerada um dos 
centros medievais tardios mais bem preservados de 
toda a Alemanha. Tempo livre e almoço. Continuação 
para Munique. Jantar e hospedagem. 
7º Dia (Sexta) MUNIQUE-NEUSCHWANSTEIN-
MUNIQUE
Café da manhã. Visita a Munique, capital da Baviera 
e cidade olímpica, onde se destacam seus jardins, 
belas fontes, esculturas, a Marienplatz com a Nova e 
Antiga Prefeitura e seu famoso Carrilhão, bem como 
a Catedral Gótica. Almoço. À tarde, visitaremos o 
Castelo de Neuschwanstein, mais conhecido como 
Castelo do Rei Louco. O edifício, construído por Luís 
II da Baviera, que lá viveu apenas 102 dias, serviu de 
inspiração para Walt Disney ao criar o Castelo da 
“Bela Adormecida”. Jantar e hospedagem. 
8º Dia (Sábado) MUNIQUE
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado 
ao aeroporto MUC. Fim dos serviços. 
Notas: 
- Reservamo-nos o direito de trabalhar com hotéis sem 

categorização oficial, com qualidade e categoria corres-
pondentes a hotéis de 3 ou 4 estrelas, respectivamente, 
e que são utilizados para este produto. Nas datas de con-
gressos e eventos especiais, reservamo-nos o direito de 
oferecer hotéis alternativos 3* / 4* nas cidades indicadas 
ou nas proximidades. 

- O programa também pode ser executado em sentido 
inverso. Além disso, o itinerário pode ser modificado, 
mas o conteúdo do programa de visitas e entradas será 
sempre respeitado.

Junho 24
Julho 1* 8 15*
Agosto 5 12*
(* as saídas com asterisco começam em Muni-
que e terminam em Berlim)

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.765 $

Supl. quarto single 530 $

8
DIAS

Berlim

Dresden

Potsdam

Núremberg

Leipzig

Rothenburg

Munique

Neuschwanstein

Escanea-me
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GRANDE TOUR DA ÁUSTRIA

Cidade Hotel Cat.

Viena Amedia Hotel P
Austria Trend Hotels Doppio P
Lassalle Sporthotel Vienna P

Salzburgo Fourside Hotel P
Goldenes Theater P
Austria Trend Europa P
West P

Innsbruck/Região Rumerhof P
Innsbruck-Rum P
Hotel Gasthof Stangl P
Thaur P
Alphotel P

Região de Klagenfurt Hotel Globo Plaza Villach P
Hotel City Villach P

Região de Graz Harry’s Home T
Hotel Der Stockinger em 
Premstätten

T

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada/saída Viena.  

(tempo máximo de espera no aeroporto na 
chegada 1 hr.)

• Ônibus com guia acompanhante (bilingue 
espanhol-francês).

• Café da manhã diário, 6 almoços e 5 jantares.
• Visitas conforme o programa.
• Visitas com guia: Innsbruck, Salzburgo, Viena 

e Graz.
• Entrada para: Melk:  Abadia, Innsbruck: 

Hofburg, Funicular Innsbruck (desde 
Congress) para “Seegrube” (ida e volta), 
Viena: Palácio de Schönbrunn (“Tour 
Destaques” ou “Tour Imperial» com 
audioguia), Colecção de carruagens 
imperiais no Palácio de Schönbrunn, 
Biblioteca Nacional de Prunksaal.

• Degustação de bombons “Mozartkugel” em 
Salzburgo. 

• Pedágio de Großglockner.
• Audioguia.

DESDE

1.730 $

1º Dia (Sábado) VIENA 
Chegada ao aeroporto de Viena e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia (Domingo) VIENA 
Café da manhã. Visita à cidade incluindo o centro 
histórico e os majestosos edifícios que se sucedem, 
encarnando o esplendor do Império: a Ópera, o 
Kunsthistorisches Museum, o castelo, o Parlamen-
to, a Bolsa de Valores. A Cidade Velha, cujo centro 
histórico é considerado Patrimônio Mundial da 
UNESCO, é lar da Catedral de Santo Estêvão e do 
mercado. Almoço. Visita ao Palácio de Schönbrunn, 
que foi residência de verão da Casa Imperial e tam-
bém centro cultural e político dos Habsburgos. Em 
seguida, visita ao museu de carruagens. Retorno 
ao hotel, jantar e hospedagem. 

3º Dia (Segunda) VIENA-MELK-SALZBURGO 
Café da manhã. Saída para Melk e visita à famosa 
abadia beneditina barroca e seu jardim. Seguiremos 
para Salzburgo, cujo centro histórico foi classificado 
pela UNESCO. A cidade é caracterizada por suas 
típicas ruelas, ainda imbuídas do espírito de Mozart. 
Descubra a Catedral Barroca, a Residência, a Praça 
Mozart e a Praça do Mercado, antes de chegar à 
famosa “Getreidegasse”, onde nasceu o famoso 
compositor. Degustação de bombons “Mozartku-
gel” (bolinhas de chocolate típicas do local). Almoço 
durante a excursão. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Terça) SALZBURGO-INNSBRUCK 
Café da manhã e saída para Innsbruck. Visita ao cen-
tro histórico de Innsbruck, capital do Tirol, famosa 
por suas casas coloridas que datam da época do 
imperador Maximiliano I, e seu famoso Telhado 
Dourado. Visita ao Palácio Imperial. Conheça os 
esplêndidos salões cerimoniais, a sala da guarda, o 
gabinete chinês e a sala dos sacramentos. Após o 
almoço, subiremos pelo Funicular de Innsbruck até 
Seegrube, para uma vista panorâmica da cidade e 
dos Alpes. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) INNSBRUCK-
GROSSGLOCKNER-KLAGENFURT 
Café da manhã. Saída para Klagenfurt pela Estrada 
Alpina do Großglockner, a mais alta do país, que 
atravessa as belas paisagens dos Alpes austríacos 
(fechada até 01/05 e em função das condições meteo-
rológicas). O Grossglockner está localizado no meio 
de uma zona glacial selvagem. A “Pasterze”, no sopé 
do Grossglockner, é a maior geleira do maciço. Neste 
local se descortina uma vista panorâmica deslum-
brante a partir do mirante Franz-Josephs-Höhe. 
Almoço no restaurante com uma vista sublime para 
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as montanhas. Chegada a Klagenfurt , às margens do 
Wörthersee, o lago alpino mais quente da Europa. 
Chegada ao hotel. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Quinta) KLAGENFURT-GRAZ 
Café da manhã e saída para Graz. Visita à capital da 
Estíria, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, 
cuja cidade velha se destaca por suas ruas estreitas. 
Descubra a catedral gótica e os palácios renascentis-
tas. A ilha flutuante conectada por duas passarelas, 
às margens do Mur, foi construída por ocasião da 
nomeação de Graz como Capital Europeia da Cul-
tura em 2003. Almoço durante a excursão. Jantar 
e hospedagem. 

7º Dia (Sexta) GRAZ-VIENA 
Café da manhã. Saída para Viena. Passeio em fren-
te à cripta imperial, que abriga os túmulos da casa 
dos Habsburgos. Passeio pelos pátios internos de 
Hofburg, a antiga residência imperial. Visita ao salão 
de cerimônias da Biblioteca Nacional, uma das mais 
belas do mundo, em estilo barroco. Almoço durante 
a excursão. Hospedagem. 

8º Dia (Sábado) VIENA 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Viena. 
Fim dos serviços.
Notas: 
- O programa também pode ser executado em sentido 

inverso. Além disso, o itinerário pode ser modificado, 
mas o conteúdo do programa de visitas e entradas será 
sempre respeitado.

- Reservamo-nos o direito de trabalhar com hotéis sem 
categorização oficial cuja qualidade e categoria corres-
pondem a hotéis de 3 ou 4 estrelas respectivamente e 
reservados para este produto. Em datas de conferências 
e eventos especiais nos reservamos o direito de oferecer 
hotéis alternativos de 3*/4* nas cidades indicadas ou em 
seu entorno.

Maio 27   
Junho 24   
Julho 15 22
Agosto 5 12 19
Setembro     2    

Datas de saída: Sábados

Preços por pessoa USD
Maio 27, Junho 24
Em quarto duplo 1.730 $
Supl. quarto single 490 $
Resto datas
Em quarto duplo 1.765 $
Supl. quarto single 490 $

8
DIAS

Viena 3. Salzburgo 1.  
Innsbruck 1. Klagenfurt 1. Graz 1. NOITES

Klagenfurt
Graz

Salzburgo

Innsbruck

Viena

Escanea-me
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BULGÁRIA BREVE

Sófia 4. Veliko Tarnovo 2. Plovdiv 1. 
NOITES

Cidade Hotel Cat.

Sófia Ramada Sofia P

Veliko Tarnovo Grand Hotel Yantra P

Bolyarski P

 Panorama P

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium P

  Grand Hotel Plovdiv P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados: chegada/saída Sófia. 
• Ônibus ou microônibus climatizado, 

dependendo do número de passageiros.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã diário.
• 6 almoços.
• Visitas conforme o programa.
• Taxas locais
• Seguro turístico.
• Visitas:  

Mosteiro de Troyan, Arbanasi (com entradas) 
para a casa do Comerciante e Igreja da 
Natividade. Museu Etnográfico de Etara (com 
entrada). Visita à réplica do Túmulo Trácio 
(com entradas). Visita à Igreja Memorial 
Russa em Shipka. Visita ao Mosteiro de Rila 
(sem entrada para o museu). Sófia, Museu 
Nacional de História (com entrada).

DESDE

1.255 $

1º Dia (Sexta) SÓFIA
Chegada a Sofia, capital da Bulgária. Traslado ao 
hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sábado) SÓFIA- 
MOSTEIRO DE TROYAN-VELIKO TARNOVO 
Café da manhã. Saída para o Mosteiro de Troyan 
onde faremos uma visita. Almoço. Na parte da tar-
de chegada a Veliko Tarnovo, que foi a capital do 
Reino Búlgaro de 1185 até a queda do mesmo sob 
o domínio turco, em 1393. Hospedagem.

3º Dia (Domingo) VELIKO TARNOVO-
ARBANASI-VELIKO TARNOVO
Café da manhã. Saída para a cidade de Arbana-
si, situada a 10 kms de Veliko e antiga residência 
dos ricos comerciantes, dos séculos XVI a XVIII. 
Caracteriza-se por suas casas-fortaleza. Visita à casa 
Konstantsaliev e à igreja da Natividade. Retorno a 
Veliko Tarnovo. Almoço. Na parte da tarde faremos 
uma visita panorâmica pela cidade. Hospedagem

4º Dia (Segunda) VELIKO TARNOVO-ETARA-
KAZANLAK-PLOVDIV
Café da manhã. Saída para Etara: museu etnográ-
fico ao ar livre, onde você vai observar os trabalhos 
artesanais búlgaros em oficinas autênticas. Almoço. 
Visita à Igreja Memorial de Shipka, no sopé do Pico 
homônimo, testemunha de batalhas da Guerra Russo-
-Turca. Continuação para Kazanlak, a capital do Vale 
das Rosas e do Vale dos Reis Trácios. É o centro da 
indústria do óleo de rosas, um ingrediente importante 
na composição de diversos perfumes e cosméticos. 
Visita à réplica do túmulo trácio, Patrimônio Mundial. 
Continuação para Plovdiv. Hospedagem.

5º Dia (Terça) PLOVDIV-SÓFIA
Café da manhã. Plovdiv é a segunda maior cidade 
do país depois de Sófia. No Bairro Velho, você pode 
apreciar o estilo arquitetônico autóctone “Renasci-
mento Nacional”. Visita panorâmica pela parte antiga, 
que data dos séculos XVIII e XIX, onde você pode ver 
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o Anfiteatro Romano e a Igreja de São Constantino e 
Santa Helena. Almoço no Bairro Velho. Continuação 
para Sófia. Chegada e hospedagem. 

6º Dia (Quarta) SÓFIA-MOSTEIRO DE RILA-
SÓFIA
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade de 
Sófia: Catedral de Alexandre Nevsky, símbolo da 
cidade; a Rotunda de São Jorge, do século IV; a 
Basílica de Santa Sofia; a Mesquita; a igreja russa 
de São Nicolau, etc. Saída para o Mosteiro de Rila, 
Patrimônio Mundial e importante centro onde a 
cultura búlgara foi preservada. Seu museu possui 
diversas obras de arte e pinturas do século XIX, de 
grande valor para a nação búlgara. Almoço. Retorno 
a Sófia. Hospedagem.

7º Dia (Quinta) SÓFIA
Hospedagem e café da manhã. Visita ao Museu 
Nacional de História, onde se encontram os famosos 
tesouros trácios. Almoço. Tempo livre.

8º Dia (Sexta) SÓFIA 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Sófia. 
Fim dos serviços.

Notas: 
- Os almoços podem ser feitos tanto em hotéis como em 

restaurantes (não inclui bebidas).
- A ordem das visitas pode ser alterada no destino, sempre 

mantendo o conteúdo do programa.

(De Julho 7 a Agosto 25)
* Saída especial Páscoa:  

Abril 1 (sábado).

Datas de saída: Sextas-feiras

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.255 $

Supl. quarto single 250 $

*Suplemento saída Abril 1 30 $

8
DIAS

Plovdiv

Sófia Veliko Tarnovo

Arbanassi

Mosteiro 
de Rila

Mosteiro de 
Troyan

Etara
Kazanlak

Escanea-me
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MARAVILHAS DA ESLOVÊNIA E ÍSTRIA

Ciudad Hotel Cat.

Zagreb Diplomat P
Admiral P
International P
Puntijar P

Ljubljana* Four Points-Mons P
Austria Trend Ljubljana P
M-Hotel P
Radisson Plaza P
Kompas Hotel/Bled P
Jerezo/Bohinj P

Opatija/Rijeka 
(Região Pula)

Milenij Hoteli P
GrandHotel o Agava Opatija P
Jadran/Rijeka P
Liburnia Hoteli/Opatija P
Park/Lovran P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada e saída Zagreb  

(tempo máximo de espera no aeroporto na 
chegada 1 hr.)

• Ônibus com guia acompanhante. (bilingue 
espanhol-francês).

• Café da manhã buffet.
• 6 almoços, 7 jantares.
• Visitas conforme o programa.
• Visitas com guia local em Zagreb, Maribor, 

Liubliana, Bled, Piran, Rovinj.
• Entradas às cavernas de Potojna, incluindo 

trem; Bled: castelo e passeio de barco; Stara 
Fuzina: Museu do Pastor e degustação de 
queijos; Istria: degustação de produtos locais; 
Rovinj: passeio de barco; Lagos de Plitvice.

DESDE

1.855 $

C-9008007

6º Dia (Sexta) ROVINJ-CRUZEIRO DE BARCO-
POREC-OPATIJA-RIJEKA
Café da manhã. Saída para Rovinj. Visita a esta cidade 
de bela arquitetura e colônia artística de pintores 
de todo o mundo, onde veremos, entre outros, a 
igreja de Santa Eufêmia, edifício de estilo barroco 
veneziano que por sua vez é o monumento cultural 
“mais alto” de Rovinj. Tarde dedicada a um passeio 
de barco. Almoço a bordo. Parada em Vrsar com 
possibilidade de dar um mergulho. Retorno de barco 
a Porec e tempo livre para visitar a cidade, que é um 
centro turístico conhecido por sua Basílica Eufrasiana 
do século VI e que faz parte da lista de Patrimônio 
da Humanidade da UNESCO. Retorno ao hotel na 
região de Opatija-Rijeka. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sábado) PLITVICE-ZAGREB
Café da manhã. Saída para Plitvice. Almoço perto 
do parque. Visita ao Parque Nacional, que abriga 
dezesseis lagos interligados por 92 cachoeiras e 
cascatas. Passeio pelas trilhas rodeadas de lagos e 
cachoeiras. Retorno até a saída do parque. Conti-
nuação para Zagreb. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Domingo) ZAGREB 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Zagreb. 
Fim dos serviços.
Notas: 
- O programa também pode ser feito em sentido inverso. 

Além disso, o itinerário está sujeito a alterações, mas sempre 
respeitando o conteúdo do programa de visitas e entradas.

- A hospedagem na Ljubljana*, em caso de congressos ou 
eventos desportivos, reservamo-nos o direito de reservar 
hotéis de categoria 3* Sup em Ljubljana ou de 4* na região 
de Bled/Bohinj, mas o conteúdo do programa e as visitas 
serão sempre respeitados. 

- Nos reservamos o direito de usar hotéis alternativos e 
sem categorização oficial, com qualidade e categoria 
correspondentes a estabelecimentos de 3 ou 4 estrelas, 
localizados em outras cidades ou nas redondezas.

8
DIAS

Zagreb 2. Ljubljana 3. Opatija/Rijeka 2.
NOITES

Motovun

Plitvice

Porec  

Rovinj

Ljubljana

Zagreb

Opatija Rijeka
Piran

Maribor

ESLOVENIA

CROACIA

Postojna

Bohinj

Bled

1º Dia (Domingo) ZAGREB
Chegada a Zagreb. Traslado ao hotel. Jantar e hos-
pedagem.

2º Dia (Segunda) ZAGREB-MARIBOR-
LIUBLIANA
Café da manhã. Visita panorâmica em Zagreb, 
capital da Croácia. Entre suas igrejas e palácios 
góticos e barrocos, podemos destacar a Catedral 
de Santo Estêvão, a igreja de São Marcos e o Con-
vento de Santa Clara, sede do Museu da Cidade. 
Saída para o pais vizinho da Eslovênia e chegada a 
Maribor. Almoço. Visita à segunda maior cidade da 
Eslovênia, com o centro antigo. Tempo livre para 
passear ao longo do rio Drava. Continuação para 
Liubliana. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) LIUBLIANA-POSTOJNA-
LIUBLIANA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita à cidade 
de Liubliana, com o centro antigo, a Prefeitura, a 
Fonte de Robba, as Três Pontes, a Universidade e 
o Centro Cultural. Saída para Postojna. Almoço. 
Visita, a bordo de um trenzinho, às cavernas de Pos-
tojna, com magníficas formações de estalactites e 
estalagmites. Retorno a Liubliana. Jantar folclorica 
e hospedagem.

4º Dia (Quarta) LIUBLIANA-BLED-BOHINJ-
LIUBLIANA
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para Bled 
e visita a esta encantadora cidade às margens do 
lago de Bled, entre belas paisagens naturais, onde 
há um imponente castelo (inclui entrada). Em segui-
da, passeio de barco no lago de Bled. Almoço e 
tempo livre. Tarde dedicada ao lago de Bohinj, uma 
das belezas alpinas do país. No caminho, visita ao 
Museu do Pastor e degustação de queijos em Stara 
Fuzina. Retorno a Liubliana. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quinta) LIUBLIANA-PIRAN-MOTOVUN-
OPATIJA-RIJEKA
Café da manhã. Saída para a península croata da 
Ístria. Chegada a Piran e visita a esta bela cidade. 
Tempo livre. Almoço. Na parte da tarde continua-
ção para Motovun, pequena cidade do interior da 
Ístria, com verdes paisagens e as rotas do vinho. Em 
seguida, faremos uma degustação de produtos locais 
(presunto, queijo, vinho). Jantar e hospedagem na 
região de Opatija-Rijeka.

INCLUI 
Parque Nacional de Plitvice

Datas de saída: Domingos
Junho 18
Julho 9
Agosto 20
Setembro 24

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.855 $

Supl. quarto single 630 $

Escanea-me
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O MELHOR DA CROÁCIA, ESLOVÊNIA  
E BÓSNIA E HERZEGOVINA
Com Medjugorje

1º Dia (Domingo) ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Zagreb. Traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

2º Dia (Segunda) ZAGREB-LIUBLIANA-
POSTOJNA-ZAGREB 
Café da manhã. Saída para o estado vizinho da Eslo-
vênia e chegada a Liubliana. Visita à cidade: o centro 
histórico, a Prefeitura, a Fonte Robba, as Três Pon-
tes, a Universidade e o Centro Cultural. Saída para 
Postojna. A bordo de um pequeno trem, veremos 
as cavernas com suas maravilhosas formações de 
estalactites e estalagmites. Retorno para Zagreb. 
Jantar. Hospedagem. 

3º Dia (Terça) ZAGREB-PLITVICE-ZADAR
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da 
Croácia, com suas bonitas igrejas e seus belos palá-
cios góticos e barrocos, entre os que se destacam a 
Catedral de Santo Estêvão, a Igreja de São Marcos e 
o convento de Santa Clara, sede do Museu da Cida-
de. Saída para Plitvice, onde chegaremos depois do 
meio-dia. Amoço. Visita ao Parque Nacional, cujos 16 
lagos estão conectados por 92 cachoeiras e cascatas. 
Passeio pelas trilhas que passam ao longo dos lagos 
e cachoeiras. Volta para a saída do parque. Jantar e 
hospedagem na região de Zadar.

4º Dia (Quarta) ZADAR-SPLIT-DUBROVNIK
Café da manhã. Saída a Split. Visita a capital de 
Dalmacia, incluindo a entrada ao sótão do Palacio 
de Diocleciano. Tempo livre. Pela tarde continua-
ção a Dubrovnik. Jantar e alojamiento na região 
de Dubrovnik.

5º Dia (Quinta) DUBROVNIK
Café da manhã. Visita à cidade de Dubrovnik, a 
“Pérola do Adriático”, declarada Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO: catedral, a farmácia mais 
antiga do mundo. Resto do dia livre para subir até 
as mura lhas. Jantar folclórico e hospedagem na 
região de Dubrovnik.

C-9807

8
DIAS

Zagreb 3. Zadar 1. Dubrovnik 2. Mostar 1.
NOITES

6º Dia (Sexta) DUBROVNIK-POCITELJ-
MEDJUGORJE- MOSTAR (Bósnia-Herzegovina)
Café da manhã e saída para a Bósnia-Herzegovina. 
Parada em Pocitelj, pitoresca cidade turca e em 
Medjugorje, popular local de peregrinação. Con-
tinuação para Mostar. Visita à cidade, localizada 
em meio a duas culturas: Oriente e Ocidente, com 
seus becos, mercados e a Ponte Velha (Stari Most), 
reconstruída pela UNESCO. Jantar e hospedagem 
na região de Mostar.

7º Dia (Sábado) MOSTAR-ZADAR-ZAGREB 
Café da manhã. Saída para Zadar, visita à cidade, 
que foi o centro administrativo da Dalmácia bizanti-
na. No século XVIII ganhou fama  em toda a Europa 
graças ao licor que lá se produzia, o Maraschino, 
servido nas mesas de todos os reis, czares e chefes 
de estado da época. Continuação para Zagreb. 
Jantar e hospedagem.

8º Dia (Domingo) ZAGREB
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços. 

Notas: 
- Este programa pode ser realizado em sentido inverso.
- O itinerário está sujeito a mudanças, mas o conteúdo e 

as visitas serão sempre respeitados.
- Durante congresos e eventos especiais nos reservamos ao 

direito de oferecer hotéis alternativos 3*/4* nas cidades 
indicadas ou alredores.

Mostar

Plitvice

Ljubljana

Zagreb

Zadar

Dubrovnik

Postojna

Split

Escanea-me DESDE

1.495 $

Preços por pessoa USD
Abril 9, Set: 3, 10, 17, 24, Out: 1, 8
Em quarto duplo 1.495 $
Supl. quarto single 435 $
Jun: 4, 18; Jul: 2, 16, 30,  
Ago: 6,13,20,27
Em quarto duplo 1.590 $
Supl. quarto single 455 $

Cidade Hotel Cat.
Zagreb International / Admiral / Diplomat P

Puntijar / Antunovic P
Zadar/região Kolovare / Zadar P

Porto /Zadar T
Pinija/Petrcane P
Ilirija/Biograd P
Park / Otocac P
Zvonimir/Otocac T

Cidade Hotel Cat.
Dubrovnik/
região

Complejo Valamar / Dubrounik T
Maestral Hotels/Dubrovnik T
Petka / Epidaurus/Cavtat T
Astarea/Mlini / Villas Plat T

Mostar/ 
região

City Hotel / Mostar P
Bevanda / Mostar P
Amicus / Mostar P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada e saída Zagreb  

(tempo máximo de espera no aeroporto na 
chegada 1 hr.)

• Ônibus com guia acompanhante (bilingue 
espanhol-francês)

• Visitas com guia local em: Zagreb, Ljubljana, 
Zadar, Split, Dubrovnik e Mostar.

• Café da manhã buffet.
• 1 almoço, 7 jantares.
• Entradas a caverna Postojna, Sotão Diocleciano, 

Catedral de Drubronik, farmácia antiga, Casa 
Muçulmana e mesquita em Mostar, Lago de 
Plitvice.

• Seguro turístico.

Datas de saída: Domingos
Abril 9  
Junho 4 18
Julho 2 16 30  
Agosto 6 13 20 27  
Setembro 3 10 17 24  
Outubro 1 8    
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Incluindo
• Deslocamentos de chegada e de saída.
• Deslocamentos em veículos luxuosos de 

diferentes tamanhos, com ar condicionado.
• Serviço de guia acompanhante de língua 

espanhola.
• Café de manhã diário.
• Visitas no itinerário: Dubrovnik (Catedral e o 

Mosteiro Franciscano), Medjugorje (A igreja), 
Mostar (A casa turca), Sarajevo (O túnel da 
Vida). 

• Sremski Karlovci (degustação de vinho).

DESDE

1.925 $

1º Dia (Terça) DUBROVNIK
Chegada ao aeroporto de Dubrovnik. Traslado ao 
hotel. Alojamento.

2º Dia (Quarta) DUBROVNIK
Hospedagem e café da manhã no hotel. A tarde 
visitaremos a cidade conhecida como “A Pérola do 
Adriático”. A antiga cidade é patrimônio universal 
da UNESCO. Visitaremos a Catedral e o Mosteiro 
Franciscano, com a farmácia mais antiga do mun-
do. Resto do dia livre para aproveitar esta cidade. 

3º Dia (Quinta) DUBROVNIK 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades de caráter pessoal ou excursões opcionais. 

4º Dia (Sexta) DUBROVNIK-MEDJUGORJE-
MOSTAR (*) 
Após o café da manhã, saída para Medjugorje. Visita 
de Medjugorje, a cidade preferida pelos católicos 
desde que, em 1981, na colina próxima à cidade, a 
Virgem Maria apareceu e comunicou sua mensagem 
de paz às testemunhas. Continuamos a viagem a 
Mostar. Visita do símbolo da cidade, “A Ponte Velha”, 
construída em pedra no século XVI e da Casa turca. 
Alojamento no hotel em Mostar. *
(*em certas ocasiões a noite será passada em Med-
jugorje)

5º Dia (Sábado) MOSTAR-SARAJEVO
Depois do café da manhã, saída a Sarajevo. Chegada 
à capital da Bósnia e Herzegovina. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) SARAJEVO
Café da manhã. A visita da cidade inclui o pitoresco 
bazar “Bas Carsija”; a Mesquita de Husref Beg (exte-
rior) e O túnel da Vida. Tarde livre para atividades 
pessoais. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) SARAJEVO-BELGRADO 
Café da manhã no hotel. Hoje viajaremos à Sérvia e 
sua capital, a cidade de Belgrado. Belgrado é uma 
das cidades mais antigas da Europa, com uma histó-
ria que se remonta a quase 7.000 anos, e também é 

C-9082

conhecida por sua vibrante vida noturna. Chegada 
em Belgrado e alojamento. 

8º Dia (Terça) SARAJEVO-SREMSKI-KARLOVCI-
NOVI SAD-BELGRADO
Café da manhã. Pela manhã saída para Sremski 
Karlovci, a cidade-museu que durante o século XVIII 
e XIX foi o centro da cultura e religião na Sérvia. 
Incluída degustação de vinhos. Depois da da visita 
partida para Novi Sad, capital da Voivodina. É o centro 
administrativo, econômico, cultural e universitário da 
região, que também tem a bem preservada Fortaleza 
Petrovaradin, voltada para a cidade do outro lado 
do Danúbio. Chegada a Belgrado. Hospedagem.

9º Dia (Quarta) BELGRADO
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita da 
cidade a pé, passearemos pela famosa rua comercial 
Knez Mihailova e pela parte antiga da Cidade. Ao 
longo dos séculos, Belgrado, a capital da Sérvia, 
modelou-se entre as margens do Danúbio e do Sava, 
rios que serpenteiam sua construção mais emblemá-
tica, a Fortaleza de Kalemegdan. Resto do dia livre.

10º Dia (Quinta) BELGRADO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Nota: Em função do número de participantes, este circuito 
será organizado como Hosted Tour (os deslocamentos entre 
as cidades serão feitos com transporte privativo com cho-
fer que fala lingua local/inglés, sem guia acompanhante).

Preços por pessoa USD
Abril, Outubro
Em quarto duplo 1.925 $
Supl. quarto single 805 $
Supl. meia pensão 380 $
Maio, Junho, Set. 26
Em quarto duplo 2.100 $
Supl. quarto single 805 $
Supl. meia pensão 380 $
Julho, Agosto, Set. 12
Em quarto duplo 2.180 $
Supl. quarto single 805 $
Supl. meia pensão 380 $

10
DIAS

Dubrovnik 3. Mostar 1. Sarajevo 2. 
Belgrado 3.NOITES

Dubrovnik

Mostar  
Sarajevo

Belgrado

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Abril 25     
Maio 16 30    
Junho 6 20    
Julho 4 18    
Agosto 1 15 29   
Setembro 12 26    
Outubro 3 17    

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Dubrovnik Lacroma P
Argosy P
Remisens Albatros (Cavtat a 25 Kms  
de Dubrovnik)

P

Mostar Eden / Mepas P
Sarajevo President P
Belgrado Prag / Mona Plaza P

Hotéis previstos 
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Incluindo
• Deslocamentos de chegada e de saída
• Deslocamentos em veículos luxuosos de 

diferentes tamanhos, com ar condicionado 
• Café da manhã diário.
• Serviço de guia acompanhante de língua 

espanhola. 
• Taxas de hotéis e de serviços.
• Carregadores de bagagem em hotéis (um 

volume por pessoa)
• Entradas mencionadas no itinerário. 

AS PÉROLAS DA ESLOVÊNIA,  
BÓSNIA E CROÁCIA

Viena 2. Veneza 2. Ljubljana 2. Zagreb 2.  
Sarajevo 1. Medjugorje 1. Dubrovnik 2. Split 1.  
Opatija 1. Trieste/Portorož/Piran 1NOITES

Você pode começar sua viagem a partir das  
cidades de: Viena, Veneza, Ljubljana ou Zagreb

DESDE

3.165 $

1º Dia (Domingo) VIENA o VENEZA
Deslocamento do aeroporto ao hotel. Alojamento 
no hotel.
2º Dia (Segunda) VIENA o VENEZA 
Hospedagem e café da manhã.
VIENA: Visita panorâmica de Viena com as vistas do 
belíssimo Palacio de Hofburg, o Palacio de Belvedere, 
o Parque de atrações chamado Prater, os edifícios da 
ONU, e visita à Catedral de Santo Estevão. Tarde livre.
VENEZA: visita a pé pela Praça de São Marcos, e visita 
à Basílica de São Marcos e ao Palácio dos Duques. 
O resto do dia será livre para desfrutar desta encan-
tadora cidade. 
3ºDia (Terça) VIENA o VENEZA-LJUBLJANA
Após o café da manhã, viajaremos a Ljubljana, a 
capital da Eslovênia. Chegada e alojamento. 
Passageiros começando em Ljubljana. Traslado de 
aeroporto ao hotel. Hospedagem.
4ºDia (Quarta) LJUBLJANA-BLED-LJUBLJANA 
Café da manhã. Saída para um dos lugares mais 
lindos do país: Bled, a lindíssima vila ‘digna de car-
tão postal’, junto a um lago e ao castelo medieval. 
Incluímos um passeio de barco pelo lago de Bled, 
visitando a pequena ilha e a igreja. Voltamos a Lju-
bljana, pela tarde visita a pé da capital da Eslovênia 
(inclui a Catedral barroca, as “Três pontes” e a Praça 
“Mestni trg”). Tempo livre para aproveitar a charmosa 
cidade centro-europeia. Hospedagem.
5º Dia (Quinta) LJUBLJANA-POSTOJNA-ZAGREB 
Depois do café da manhã, sairemos para Postojna, 
onde visitaremos as Cavernas de Postojna, com seus 
20 quilômetros de galerias. A viagem continua até a 
capital da Croácia, Zagreb. Hospedagem.
Passageiros começando em Zagreb. Traslado de 
aeroporto ao hotel. Hospedagem. 
6º Dia (Sexta) ZAGREB
Hospedagem e café da manhã. A visita de Zagreb 
inclui o passeio pelo centro histórico “Gornji Grad”, 
com sua famosa Catedral do século XIII, a igreja de 
São Marcos e a Praça do Rei Tomislav. Tarde livre.
7º Dia (Sábado) ZAGREB-SARAJEVO
Após o café da manhã, saída para Sarajevo. À tar-
de, chegada à capital da Bósnia e Herzegovina. 
Hospedagem.
8º Dia (Domingo) SARAJEVO-MOSTAR-
MEDJUGORJE
Café da manhã. A visita da cidade inclui o pitoresco 

C-914210

bazar “Bas Carsija”; a Mesquita de Husref Beg (exte-
rior) e O túnel da Vida. A seguir, saída para Mostar. 
Tempo livre para a visita do símbolo da cidade, “A 
Ponte Velha”, construída em pedra no século XVI. 
Continuamos a viagem a Medjugorje. Hospedagem.

9º Dia (Segunda) MEDJUGORJE-DUBROVNIK 
Café da manhã. De manhã, visita a Medjugorje, a 
cidade preferida pelos Católicos desde que, em 
1981, na colina próxima à cidade, apareceu a Vir-
gem Maria e comunicou sua mensagem de paz às 
testemunhas. À tarde, viagem a Dubrovnik, a cidade 
conhecida como “A Pérola do Adriático”. A antiga 
cidade é patrimônio universal da UNESCO. Visita-
remos o Palácio do Reitor e o Mosteiro Franciscano, 
com a farmácia mais antiga do mundo. Hospedagem.

10º Dia (Terça) DUBROVNIK
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades de caráter pessoal ou excursões opcionais. 

11º Dia (Quarta) DUBROVNIK-SPLIT 
Depois do café da manhã, viagem a Split. À tar-
de, visita da cidade que também forma parte do 
patrimônio universal da UNESCO, com seu Palácio 
Diocleciano, fechado no século III e reformado na 
Idade Média, a Catedral de São Duje, patroeiro de 
Split, e o templo de Júpiter (exterior). Hospedagem.

12º Dia (Quinta) SPLIT-PLITVICE-OPATIJA
Depois do café da manhã, partiremos ao Parque 
Nacional de Plitvice, declarado Parque Nacional 
e catalogado Patrimônio Universal da UNESCO. 
Logo, continuaremos nossa viagem até Opatija. 
Hospedagem.

13º Dia (Sexta) OPATIJA- 
TRIESTE/PORTOROZ/PIRAN
Café da manhã. Viagem a la costa eslovena ou 
Trieste.  Resto do dia livre. Hospedagem: Trieste/
Portoroz/Piran.
14º Dia (Sábado) TRIESTE/PORTOROZ/PIRAN 
Café da manhã. Deslocamento ao aeroporto de 
Trieste ou Veneza ou Ljubljana. Fim dos serviços. 

14
DIAS

Dubrovnik

Medjugorje  
Sarajevo

Viena

Veneza

Opatija

Ljubljana
Zagreb

Split

Portorož

Preços por pessoa USD TOUR 14 DÍAS  
Desde Viena

TOUR 14 DÍAS
Desde Veneza

TOUR 12 DÍAS
Desde Ljubljana 

(Terça-feira a 
Sábado)

TOUR 10 DÍAS
Desde Zagreb 
(Quinta-feira a 

Sábado)

Abril/Outubro
Em quarto duplo 3.165 $ 3.215 $ 2.595 $ 2.075 $
Supl. quarto single 1.090 $ 1.140 $ 945 $ 795 $
De Maio a Setembro
Em quarto duplo 3.460 $ 3.415 $ 2.915 $ 2.385 $
Supl. quarto single 1.090 $ 1.140 $ 945 $ 795 $
Supl. meia pensão 545 $ (1) 520 $ (2) 435 $ (3) 360 $ (4)

(1) S.M.P. 13 jantares  (2) S.M.P. 13 jantares 
(3) S.M.P. 11 jantares  (4) S.M.P. 9 jantares 
Nota: Em função do número de participantes, este circuito será organizado como Hosted Tour (os deslocamentos entre as cida-
des serão feitos com transporte privativo com chofer que fala lingua local/inglés, sem guia acompanhante). 

Datas de saída: GA

RANTIDAS

Desde Veneza (Domingos)
Abril 16 30     
Maio 14 28    
Junho 4     
Julho 2     
Agosto 20     
Setembro 3 10 17 24   
Outubro 15     
Desde Ljubljana (Terças-feiras)
Abril 18      
Maio 2 16 30    
Junho 6    
Julho 4     
Agosto 22     
Setembro 5 12 19 26   
Outubro 17     
Desde Zagreb (Quintas-feiras)
Abril 20     
Maio 4 18     
Junho 1 8    
Julho 6     
Agosto 24     
Setembro 7 14 21 28   
Outubro 19

Desde Viena (Domingos)
Maio 14      
Junho 4      
Setembro 17     
Outubro 15      

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Viena Fleming´s Conference P
Veneza 
(Mestre)

NH Laguna Palace P

Ljubljana Slon / Hotel M4 / Radisson Blu Plaza P
Zagreb Sheraton / Dubrovnik / Aristos P
Sarajevo Hotel President P
Medjugorje  Medjugorje & SPA P
Dubrovnik Lacroma /Argosy / 

Remisens Albatros (Cavtat a 25Kms 
Dubrovnik)

P
P

Split President Split / President Solin / Cuita P
Opatija Astoria / Bristol P
Trieste / NH Trieste P
Piran / Piran P
Portorož Histrion P

Hotéis previstos 
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GRANDE TOUR DOS BALCÃS

DESDE

2.650 $

1º Dia (Domingo) ZAGREB 
Chegada ao aeroporto de Zagreb. Traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

2º Dia (Segunda) ZAGREB-LIUBLIANA-
POSTOJNA-ZAGREB
Café da manhã. Saída para o estado vizinho da Eslo-
vênia e chegada a Liubliana. Visita à cidade: o centro 
histórico, a Prefeitura, a Fonte Robba, as Três Pontes, 
a Universidade e o Centro Cultural. Almoço. Saída 
para Postojna. A bordo de um pequeno trem, vere-
mos as cavernas com suas maravilhosas formações 
de estalactites e estalagmites. Retorno para Zagreb. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) ZAGREB-PLITVICE-ZADAR
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital da 
Croácia, com suas bonitas igrejas e seus belos palá-
cios góticos e barrocos, entre os que se destacam a 
Catedral de Santo Estêvão, a Igreja de São Marcos e 
o convento de Santa Clara, sede do Museu da Cida-
de. Saída para Plitvice, onde chegaremos depois do 
meio-dia. Almoço. Visita ao Parque Nacional, cujos 16 
lagos estão conectados por 92 cachoeiras e cascatas. 
Passeio pelas trilhas que passam ao longo dos lagos 
e cachoeiras. Volta para a saída do parque. Jantar e 
hospedagem na região de Zadar.

4º Dia (Quarta) ZADAR-SPLIT-DUBROVNIK
Café da manhã e saída para Split, capital da Dal-
mácia, incluindo a entrada à parte subterrânea do 
Palácio de Diocleciano. Almoço. Tempo livre. Na 
parte da tarde continuação para Dubrovnik. Jantar 
e hospedagem na região de Dubrovnik.

5º Dia (Quinta) DUBROVNIK
Café da manhã. Visita à cidade de Dubrovnik, a “Péro-
la do Adriático”, declarada Patrimônio Mundial pela 

C-9157

UNESCO, incluindo a catedral e a antiga farmácia 
do mosteiro franciscano. Almoço. Restante do dia 
livre para explorar as muralhas ou passear pela cida-
de. Jantar e hospedagem na região de Dubrovnik.

6º Dia (Sexta) DUBROVNIK-(Montenegro) 
KOTOR-PODGORICA
Café da manhã. Saída para Herceg Novi e continua-
ção para a baía de Kotor, um fiorde de grande beleza 
natural. Chegada a Perast, vila de pescadores, onde 
daremos um passeio de barco até o pequeno ilhéu - 
“Gospa od Škrpjela” - com sua igreja. Após a parada 
nesta ilha, seguiremos para a cidade de Kotor para 
visitar o centro histórico. Continuação, de ônibus, 
até a cidade medieval de Budva. Almoço. Tempo 
livre o núcleo antigo de Budva, que foi totalmente 
destruída por um terremoto em 1979 e reconstruí-
da na década de 80. Prosseguiremos a viagem até 
Podgorica. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sábado) PODGORICA-(Albânia) TIRANA
Café da manhã. Saída para Albânia passando pelo 
lago de Escodra. Chegada a Tirana, capital da Albâ-
nia. Almoço e visita, durante a qual veremos, entre 
outros, a praça Skanderbeg, a mesquita Et’hem Bey, 
(entrada não inclusa) o Museu Nacional, que possui 

peças arqueológicas que contam a história deste 
país (inclui entrada) etc. Jantar e hospedagem na 
região de Tirana.

8º Dia (Domingo) TIRANA-(Macedônia) OHRID
Café da manhã. Saída rumo a Macedônia até a cidade 
de Ócrida (Ohrid). Almoço. Visita a esta bela cidade 
às margens do lago de mesmo nome, considerada 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
Entraremos na catedral de Santa Sofia, do século XI, 
o monumento mais destacado da região. Restante da 
tarde livre. Jantar e hospedagem na região de Ohrid.

9º Dia (Segunda) OHRID-SKOPJE
Café da manhã. Na parte da manhã saída para Skopje, 
capital da Macedônia. Almoço. Visita à cidade, que 
é famosa por sua igreja de São Salvador com seus 
ícones de madeira entalhada, a ponte de pedra, o 
Velho Bazar e a fortaleza Kale (entrada inclui). Jantar 
e hospedagem na região de Skopje.

10º Dia (Terça) SKOPJE-NIS-BELGRADO 
Café da manhã. Iremos para a Sérvia passando pela 
cidade de Nis, localizada às margens do rio Nishava 
e local de nascimento do imperador Constantino, 
o Grande, que interrompeu a perseguição aos cris-
tãos e legalizou o cristianismo no Império Romano. 
Esse imperador é também conhecido por ter fun-
dado a cidade de Bizâncio (atual Istambul, Turquia), 
chamando-a de “Nova Roma” ou Constantinopla. 
Tempo livre para passear pela cidade. Almoço. Na 
parte da tarde, continuação para Belgrado. Jantar 
e hospedagem.

11º Dia (Quarta) BELGRADO
Café da manhã. Visita à capital da Sérvia, cidade 
boêmia que funciona praticamente 24 por dia. Vamos 
percorrer o centro histórico, com o Palácio Real, o 
Parlamento, a Praça da República, o Teatro Nacional, 
a Fortaleza de Kalemegdan, situada na confluência do 
rios Danúbio e Sava, a Igreja Ortodoxa (inclui entra-
da), etc. Almoço. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

15
DIAS

Zagreb 3. Zadar 1. Dubronik 2. Podgorica 1.  
Tirana 1. Ohrid 1. Skopje 1. Belgrado 2. 
Sarajevo 1. Mostar 1.NOITES

Plitvice

Postojna

Split
Mostar

Ohrid

Sarajevo

Ljubljana

Zagreb

Zadar

Dubrovnik
Podgorica

Skopje

Tirana

Belgrado

Escanea-me
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12º Dia (Quinta) BELGRADO- 
(Bósnia e Herzegovina) SARAJEVO
Café da manhã. Saída para Sarajevo. Almoço em rota. 
A cidade de Sarajevo, com sua mistura de civilizações, 
vai deixá-lo fascinado. A cidade curou suas feridas 
com uma energia excepcional. Caminhando pelo 
coração turco da cidade, nossos passos nos levarão 
ao vizinho bairro austro-húngaro para depois seguir-
mos no encalço de judeus e católicos, representados 
por seus locais de culto. Jantar e hospedagem na 
região de Sarajevo.

13º Dia (Sexta) SARAJEVO-MEDJUGORJE-
MOSTAR
Café da manhã. Parada em Medjugorje, popular 
local de peregrinação. Continuação para a cidade 
de Mostar. Almoço. Visita à cidade, que se encontra 
encastrada entre duas culturas: Oriente e Ocidente, 
para admirar suas ruas, mercados, a Ponte Velha (Stari 
Most), que foi destruída durante a guerra, em 1993, 
mas foi recentemente reconstruída pela UNESCO. 
Jantar e hospedagem na região de Mostar.

14º Dia (Sábado) MOSTAR-ZADAR-ZAGREB 
Café da manhã. Saída para Zadar. Almoço. Visita à 
cidade, que foi o centro administrativo da Dalmácia 

bizantina. No século XVIII ganhou fama em toda a 
Europa graças ao licor que lá se produzia, o Maras-
chino, servido nas mesas de todos os reis, czares 
e chefes de estado da época. Continuação para 
Zagreb. Jantar e hospedagem.

15º Dia (Domingo) ZAGREB 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas: 
- O programa também pode ser feito em sentido inverso. 

Além disso, o itinerário está sujeito a alterações, mas 
sempre respeitando o conteúdo do programa de visitas 
e entradas.

- Nos reservamos o direito de usar hotéis sem categoriza-
ção oficial, com qualidade e categoria correspondentes 
a estabelecimentos de 3 ou 4 estrelas respectivamente 
e que são utilizados para este produto. 

- Nas datas de congressos e eventos especiais, nos reser-
vamos o direito de usar hotéis alternativos 3*/4* nas 
cidades indicadas ou nas redondezas.

- Preços não válidos durante eventos e congressos. Con-
sultar suplemento.

- TRAVESSIA DE FRONTEIRAS: Não podemos determi-
nar os tempos de espera necessários para atravessar as 
fronteiras existentes entre os diferentes países. Depen-
dendo da situação sociopolítica, podem ocorrer tempos 
de espera adicionais e não previstos, especialmente nas 
fronteiras entre Croácia-Eslovênia, Croácia-Montenegro e 
Croácia-Bósnia. Esses fatores estão fora de nossa alçada.

Incluindo
• Traslados chegada e saída Zagreb  

(tempo máximo de espera no aeroporto na 
chegada 1 hr.)

• Ônibus com guia acompanhante  
(bilingue espanhol-francês)

• Café da manhã buffet, 13 almoços e 14 jantares.
• Visitas com guia local em Zagreb, Liubliana, 

Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, 
Skopje, Belgrado, Sarajevo e Mostar.

• Entradas: Postojna: as cavernas. Split: parte 
subterrânea do Palácio de Diocleciano. Dubrovnik: 
a catedral, a antiga farmácia. Montenegro: 
passeio de barco à ilha de Maria, igreja “Gospa od 
Skrpjela”, Entrada a Kotor. Tirana: museu nacional. 
Ohrid: catedral Santa Sofia. Skopje: Fortaleza Kale. 
Belgrado: igreja ortodoxa St. Sava. Mostar: Casa 
muçulmana, mesquita. Lagos de Plitvice.

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Abril 30  

Maio 14 28  

Junho 11 25

Julho 9 23  

Agosto 6 20  

Setembro 3 17  

Preços por pessoa USD
Abril 30, Maio 14, 28
Em quarto duplo 2.650 $

Supl. quarto single 665 $

Junho 11, 25 
Em quarto duplo 2.740 $

Supl. quarto single 700 $

Julho 9, 23, Agosto 6, 20, 
Setembro 3, 17
Em quarto duplo 2.915 $

Supl. quarto single 710 $

Cidade Hotel Cat.

Zagreb International / Admiral / P

Diplomatic / Antunovic P

Zadar/Sibenik Porto / Zadar T

Kolovare / Zadar P

Pinija/Petrcane P

Ilirija/Biograd T

Bolero/Biograd T

Solaris / Sibenik T

Punta / Vodice P

Zvonimir/Otocac T

Dubrovnik/região Complejo Valamar T

Maestral Hotels T

Remisens Hotels Epidauros / 
Alabatros

T/P

Petka T

Villas Plat T

Cidade Hotel Cat.

Podgorica CUE Podgorica P
Ramada P

Tirana/região Oda T
Diplomat & Spa P
Doro City / BW Ark / Mondial P

Região de Ohrid Millenium Palace/Belvedere / P
Bellevue P

Região de Skopje Russia P
Panoramika P

Belgrado Design Hotel Mr. President / P
Queens Astoria Hotel P

Região de Sarajevo Hollywood / Holiday P
Koncept Residence Hotels P

Região de Mostar City Hotel Mostar/Bevanda / P
Amicus / Mostar P

Hotéis previstos
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CHIPRE

Larnaca 3.
NOITES

Inclui
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
•3 noites de hospedagem no hotel escolhido.
•Café da manhã diário.
• Seguro turístico.
• serviço 24 horas.

DESDE

250 $

1º Dia CHIPRE
Chegada ao aeroporto de Larnaca. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

2º e 3º Dia LARNACA
Hospedagem e café da manhã. Dias livres disponí-
veis, para fazer uma excursão opcional ao redor da 
ilha, descansar, curtir a praia, etc…

4º Dia LARNACA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim do ser-
viços.

C-90417

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Noite extra

Cat. Quarto 
duplo

Supl.  
Single

Quarto 
duplo

Supl.  
Single

Golden Bay Hotel 5*
1/Abril a 31/Maio e 16 a 31/Outubro ......... 475 $ 335 $ 135 $ 90 $
1/Junho a 15/Outubro .................................. 555 $ 390 $ 165 $ 110 $

Sun Hall Hotel 4*
1/Abril a 31/Maio ........................................... 355 $ 265 $ 95 $ 70 $
1/Junho a 31/Outubro .................................. 425 $ 295 $ 120 $ 80 $

Best Western Larco 4*
1/Abril a 30/Junho e 1 a 31/Outubro. ........ 290 $ 215 $ 75 $ 50 $
1/Julho a 30/Setembro................................. 320 $ 240 $ 85 $ 58 $

Rise Boutique City Hotel 3*
1/Abril a 31/Maio ........................................... 250 $ 180 $ 60 $ 40 $
1/Junho a 31/Outubro .................................. 315 $ 210 $ 85 $ 50 $

4
DIAS

Datas de saída: Diarias

Bem-vindo à Ilha de Chipre, localizada no le ste do Mar Mediterrâneo e um dos vinte e sete paíse s que compõem a União Europeia. 
O território e stá dividido em seis distritos administrativos, cuja capital é Nicósia.
Na estadia nesta ilha, em LARNACA, poderá realizar uma série de visitas opcionais para conhecer esta interessante ilha, cheia 
de zonas arqueológicas, monumentos do 7º milênio a.C. até à era veneziana, etc… Monumentos da Unesco, zonas vinícolas, 
experiências gastronómicas.

Escanea-me

Larnaca
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Incluindo
• O tranporte em ônibus com ar-condicionado.
• Guia acompanhante.
• Os ingressos em todos os monumentos 

indicados.
• Café da manha em buffet diário. 
• 1 Jantar.
• Serviço de carregadores em hotéis. 
• Seguro turístico.

Incluindo
• O tranporte em ônibus de luxo com 

ar-condicionado.
• Guia acompanhante.
• Os ingressos em todos os monumentos 

indicados.
• Cafés da manha em buffet diário. 
• 1 jantar.
• Serviço de carregadores em hotéis.
• Seguro turístico.

1º Dia PARIS-ROUEN-HONFLEUR-CAEN
Saída às 7h15 pela estrada com destino à Normandia, 
para chegar a Rouen. Com o acompanhamento do guia 
pelo centro histórico, descubra durante uma visita a pé 
a impressionante Catedral Notre-Dame, entre outros 
monumentos. Suas ruelas medievais, ruas para pedes-
tres animadas, casas com “colombages” (armação de 
madeira) e o famoso Gros Horloge (Grande Relógio), 
ícone da cidade. Inúmeros pintores impressionistas se 
inspiraram no esplendor de Rouen, dos quais Claude 
Monet. Em seguida, direção Honfleur, tempo livre para 
conhecer essa cidade portuária com ruas pitorescas e 
casas coloridas que soube preservar seu rico patrimô-
nio histórico e artístico. Depois você será conduzido 
de ônibus até as praias da Normandia, fundamentais 
durante a Segunda Guerra Mundial, ícones do desem-
barque dos Aliados em 1944. Descubra primeiramente 
o cemitério militar americano de Colleville-sur-Mer. 
Depois de escutar os comentários do guia, aproveite 
a visita para conhecer o local simbólico da Batalha da 
Normandia, na parte de cima da praia de Omaha Beach. 
O dia termina em Caen, onde você passará a noite e 
desfrutará de um jantar e hospedagem. 

2º Dia CAEN-SAINT MALO-MONTE SAINT 
MICHEL-PARIS
Depois do café da manhã, partirá em direção a Saint-Ma-
lo para co nhecer essa cidade da Bretanha que abriga 
um rico patrimônio histórico e inúmeros monumentos 
listados como Patrimônio da Humanidade pela Unesco: 
as muralhas, o castelo, a Catedral Saint-Vincent, o forte 
nacional. Tempo livre. O circuito continuará com a visita 
do Monte Saint-Michel, que marca a fronteira entre a 
Normandia e a Bretanha. Descubra essa “Maravilha do 
Ocidente”, elevada em um pico rochoso que remonta 
à Idade Média e cercada por uma baía esplêndida. 
Na entrada do Monte se encontra a Porte du Roy com 
sua ponte levadiça que proporciona o acesso à Grand 
Rue, onde estão os principais museus, comércios e 
casas medievais. Siga o guia para a subida do “Grand 
Degré”, e chegando ao topo, visite a fascinante abadia 
beneditina do século VIII. Tempo livre para degustar 
deliciosos crepes ou comprar souvenires. Saída para 
Paris e chegada em torno de 21h15. Fim dos serviços.

Nota: Recomendamos o uso de calçados confortaveis 
durante os passeios.

1º Dia PARIS-ROUEN-HONFLEUR-CAEN
Saída às 7h15 em direção à estrada com destino à Nor-
mandia, há uma primeira parada em Rouen. O seu guia 
visitará a pé com todos o centro histórico com a magnífi-
ca Catedral Notre-Dame, com o famoso Gros Horloge (o 
Grande Relógio), suas casas com estrutura de madeira, 
suas ruas medievais dedicadas aos pedestres que lhe 
conferem um charme autêntico. Rouen inspirou muitos 
pintores impressionistas, entre eles Claude Monet. 
Continua com um trajeto até Honfleur, tempo livre para 
que você possa conhecer esta típica cidade portuária 
com suas ruas pitorescas e casas coloridas. O ônibus 
retoma seu caminho ao longo da costa da Normandia. 
Conheça as mais famosas Praias do Desembarque, 
lugares imperdíveis da Segunda Guerra Mundial, que 
testemunharam a chegada dos Aliados em 6 de junho 
de 1944. Desfrute de um momento de contemplação 
no cemitério americano de Colleville-sur-Mer, situado 
próximo à praia Omaha Beach. Local simbólico da 
Batalha da Normandia, o cemitério é impressionante 
por sua superfície: 70 ha e os milhares de túmulos de 
mármore branco que ele contém. Chegada a Caen. 
Jantar e hospedagem.

2º Dia CAEN-SAINT MALO-MONTE SAINT 
MICHEL-ANGERS
Café da manhã. A excursão segue para Saint-Malo. Admi-
re as muralhas, o Castelo, a Catedral Saint-Vincent e até o 
forte nacional. Tempo livre. O dia continua em direção a 
um dos locais imperdíveis o majestoso Monte Saint-Michel 
elevado em um pico rochoso e cercado por uma baía 
esplêndida beneditina do século VIII no alto do monte. 
Tempo livre. Saída com destino a Angers. Hospedagem. 

3º Dia ANGERS-LANGEAIS-AMBOISE-
CHENONCEAU-PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire e tem uma 
primeira parada no Castelo de Langeais, que mante-
ve suas características de castelo forte, no qual uma 
reconstituição das cenas cotidianas da época, feita com 
personagens de cera muito realistas, o farão mergulhar 
na História da França. Chegada a Amboise. Tempo 
livre. A tarde começa com uma visita ao Castelo de 
Chenonceau, obra-prima do Renascimento e com uma 
arquitetura de conto de fadas por sua localização sobre 
a ponte do rio Cher, o Castelo de Chenonceau é um 
dos símbolos da História da França. Também chamado 
de “Castelo das Damas”. O ônibus parte com destino 
Paris, com chegada prevista para 20h. Fim dos serviços.

Notas:
- Recomendamos o uso de calçados confortáveis durante 

os passeios.

(De Abril a Outubro)

Datas de saída:  
Quintas-feiras e Sábados (De Abril a Outubro)

Datas de saída: Quintas-feiras

Cidade Hotel Cat.

Caen Novotel Caen P

Hotéis previstos Cidade Hotel Cat.

Caen Novotel Caen P

Angers Mercure Angers Centre P

Hotéis previstos

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 725 $
Supl. quarto single 65 $

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.055 $
Supl. quarto single 180 $

NORMANDÍA, SAINT MALO E  
MONTE SAINT MICHEL

NORMANDIA, MONTE SAINT MICHEL E 
OS CASTELOS DO LOIRE

Para visitar a região da Normandia Com Monte Saint Michel

C-9246 C-9346

2
DIAS

3
DIAS

Caen 1.
NOITES

Caen 1. Angers 1.
NOITES

Paris

Caen
Paris

Caen

Angers

Escanea-me Escanea-me

DESDE

725 $
DESDE

1.055 $
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PARIS E AMSTERDÃ

Paris 3. Amsterdã 2.
NOITES

Duas cidades

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Paris Est P

The ReMix P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Hotéis previstos 

1º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris. Assis-
tência e traslado ao hotel. Hospedagem. Possibilida-
de de fazer uma visita opcional a “Paris Iluminada” e 
um passeio de Cruzeiro ao longo do rio Sena.

2º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-
fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

3º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

C-1631

4º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-AMSTERDÃ 
(542 kms)
Café da manhã. Saída para a Bélgica rumo à român-
tica e bonita cidade de Bruges. Breve parada para 
dar um passeio pelo centro antigo e conhecer o Lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas... Seguiremos para a fronteira holandesa 
para chegar à sua capital, Amsterdã. Hospedagem.

5º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  ma nhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

6º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 970 $

Em quarto duplo Julho 5 a Agosto 23 930 $

Em quarto duplo Novembro 1 a Março 20 870 $

Supl. quarto single 420 $

Supl. (2 jantares/almoços) em Amsterdã 80 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 27 de acordo com nossa Programação 2024/25.

6
DIAS

Amsterdã

Paris

Saídas 
garantidas

em 
Português

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris e Amsterdã.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxa Municipai em Paris.

Datas de saída: Quartas-feiras GA

RANTIDAS

Março 29
Abril 5 12 19 26
Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18 25
Novembro 1 8 15 22 29
Dezembro 6 13 20 27
2024
Janeiro 3 10 17 24 31
Fevereiro 7 14 21 28
Março 6 13 20 27

Escanea-me DESDE

870 $
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DE PARIS A PRAGA

Cidade Hotel Cat.

Paris Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P
Mercure Porte de Versailles Expo P

Bruxelas First Euroflat P
Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P
Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P
Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P
Clarion Congress P
Panorama Hotel Prague P

Hotéis previstos 

DESDE

1.330 $

1º Dia (Quarta) PARIS 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris (Orly 
ou Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao 
hotel. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma 
visita opcional a “Paris Iluminada” e um passeio de 
Cruzeiro ao longo do rio Sena.

2º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da Huma-
nidade, para conhecer sua imponente arquitetura e 
seus belos jardins. À noite, como opcional, você pode 
assistir a um dos famosos shows, Paris Latin ou Lido.

3º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 

C-311031

Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

4º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios e 
igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilidade de 
realizar uma visita opcional para conhecer alguns dos 
monumentos mais representativos, como o Atomium, 
a Grand Place, o Manneken Pis. Hospedagem.

5º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 
os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem.

6º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-

tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos.

7º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms) 
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

8º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

9º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms)
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia 

para chegar à sua antiga capital, Dresden, às mar-
gens do Elba, que é também a capital cultural da 
Alemanha e foi reconstruída após os bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre. Você vai 
poder desfrutar de uma visita opcional ao seu centro 
histórico monumental. Continuação para a Repú-
blica Tcheca para chegar à cidade de Praga. Tour 
panorâmico visitando a Praça da Cidade Velha - sua 
Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico de 1410, 
com suas figuras animadas que se movimentam a 
cada mudança de hora , a Igreja de Týn, a Igreja de 
São Nicolau, a Torre da Pólvora, a Praça Venceslau, 
o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por motivos de 
força maior, a Visita Panorâmica poderá ser realiza-
da na sexta-feira)

10º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para desfrutar da cidade ou fazer algumas 
das visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como 
a Colina do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, 
iremos visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, 
conhecida como o icônico Santuário do Menino 
Jesus de Praga, finalizando na Ponte Carlos (Karlův 
most em tcheco).

11º Dia (Sábado) PRAGA
Café da manhã. Fim dos serviços.

Datas de saída: Quartas-feiras

GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.480 $
Em quarto duplo Junho 28 a Agosto 23 1.410 $
Em quarto duplo Novembro 1 a Março 13 1.330 $
Supl. quarto single 680 $
Supl. Meia pensão exceto Paris
 (7 jantares/almoços) 260 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Preços a partir de Março 20 de acordo com nossa Programação 2024/25.

11
DIAS

Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. 
Berlim 2. Praga 2NOITES

Incluindo
• Traslado: Chegada Paris.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Paris,  Amsterdã, 

Berlim e Praga.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxa Municipai em Paris.

Berlim

Praga

Amsterdã

Bruxelas

Paris

Março 22 29
Abril 5 12 19 26
Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18 25
Novembro 1 8 15 22 29
Dezembro 6 13 20 27
2024
Janeiro 3 10 17 24 31
Fevereiro 7 14 21 28
Março 6 13 20 27

NOVO

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me
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ATENAS CRUZEIROS

Incluindo
• Traslados chegada é saída em Atenas sem 

assistência.
• Café da manhã buffet.
• Visita da cidade panorâmica diariamente.  

(De Novembro até Março a visita se realiza cada 
Terça é Sexta-feira).

• Seguro turístico.

DESDE

485 $
1º Dia ATENAS
Chegada em Atenas e traslado ao 
hotel. Hospedagem.
2º Dia ATENAS
Hospedagem é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas 
onde se realizaram as primeiras Olimpíadas modernas 
(1896), seguiremos entre as principais avenidas do centro 
para ver os prédios mais importantes como o Parlamen-
to, a igreja católica, o museu de moeda, a faculdade, a 
academia y à biblioteca nacional. Continuaremos até a 
pedra sagrada de Acropolis y viviremos os momentos 
mais emocionantes do sigilo de Ouro de Atenas. Visi-
taremos os Propileos, o templo Iônico de Atenas Nike, 
o Erectheion e o Partenon. Resto do dia livre.
3º Dia ATENAS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais e seguir descobrindo está linda cidade.
4º Dia ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

C-9417

Diarias (todo o ano)
Datas de saída: 

4
DIAS

Atenas 3.
NOITES

Cidade Hotel Cat.
Atenas Golden City/Cristal City T

Novus/Stanley P
Raddison Blue Park/ Royal Olympic L

Hotéis previstos

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
Turística Primeira Luxo

Em quarto duplo 485 $ 550 $ 735 $
Supl. quarto single 305 $ 400 $ 530 $
Supl. traslado hotel/porto 
Lavrion ou o contrário 175 $ 175 $ 175 $
Supl. traslado hotel/porto 
Pireo ou o contrário 85 $ 85 $ 85 $

Nota: Com este pacote pode combinar a sua estádia em 
Grécia, tomando algum dos cruzeiros que proporciona-
mos conforme a categoria e os dias de duração que voces 
escolhem, podendo trocar as noites de estadia em Atenas.

Escanea-me Escanea-me
CruzeiroCruzeiro  33  dias*dias*    CruzeiroCruzeiro  44  dias*dias*    CruzeiroCruzeiro  7 7 dias*dias*  

TARIFA INCLUÍDA:  
• Refeições, bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de US$ 80 para desconto em excursões opcionais em terra, 

apenas utilizável se houver reserva prévia.
• Gorjetas.
TARIFA MELHORADA: US$ 215 por pessoa  
• Refeições, seleção de bebidas premium.
• WI-FI grátis por 1 hora por dia.
• Desconto de 25% em restaurantes especiais.
• Cupom de US$ 160 para desconto em excursões opcionais em terra, 

apenas utilizável se houver reserva prévia.
• Gorjetas.
(*) As saídas de março: 17,24 e novembro, terão outro roteiro, consultar.

TARIFA INCLUÍDA:  
• Refeições, bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de US$ 80 para desconto em excursões opcionais em terra, 

apenas utilizável se houver reserva prévia.
• Gorjetas.
TARIFA MELHORADA: US$ 230 por pessoa
• Refeições, seleção de bebidas premium.
• WI-FI grátis por 1 hora por dia.
• Desconto de 25% em restaurantes especiais.
• Cupom de US$ 160 para desconto em excursões opcionais em terra, 

apenas utilizável se houver reserva prévia.
• Gorjetas.
(*) As saídas de março: 13,20 e outubro 30, terão outro roteiro, consultar.

TARIFA INCLUÍDA:  
• Refeições, bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de US$ 80 para desconto em excursões opcionais em terra, 

apenas utilizável se houver reserva prévia.
• Gorjetas.
TARIFA MELHORADA: US$ 340 por pessoa
• Refeições, seleção de bebidas premium.
• WI-FI grátis por 1 hora por dia.
• Desconto de 25% em restaurantes especiais.
• Cupom de US$ 160 para desconto em excursões opcionais em terra, 

apenas utilizável se houver reserva prévia.
• Gorjetas.
(*) As saídas de março, abril 1, 8, outubro 28, novembro, dezembro, terão outro 
roteiro, consultar.

Notas: (*) Cupons de desconto em excursões opcionais, utilizáveis apenas mediante reserva prévia das excursões. Preços não válidos para nacionalidades europeia e chinesa.

17/Março -24/Novembro
CABINA SINGLE DOBLE

IA [Standard Interior] 1.200 $ 923 $
IB [Standard Interior] 1.292 $ 992 $
IC [Premiun Interior] 1.362 $ 1.046 $
XA [Standard Exterior] 1.446 $ 1.115 $
XB [Standard Exterior] 1.569 $ 1.208 $
XC [Premium Exterior] 1.662 $ 1.292 $
SJ [Junior Suite] 2.785 $ 1.392 $
SB [Suite Balcony] 3.562 $ 1.785 $
SG [Grand Suite] 4.131 $ 2.069 $
3er/4o ADULTO 592 $
3er/4o Bebê de 3 meses a 1,99 anos...............................229 $
3er/4o Crianças de 2 a 11,99 anos .................................. 300 $
Taxas Portuárias & Serviços  ...........................................149 $

13/Março – 27/Novembro 
CABINA SINGLE DOBLE

IA [Standard Interior] 1.539 $ 1.185 $
IB [Standard Interior] 1.623 $ 1.246 $
IC [Premiun Interior] 1.708 $ 1.315 $
XA [Standard Exterior] 1.815 $ 1.400 $
XB [Standard Exterior] 2.008 $ 1.546 $
XC [Premium Exterior] 2.092 $ 1.608 $
SJ [Junior Suite] 3.523 $ 1.762 $
SB [Suite Balcony] 4.500 $ 2.254 $
SG [Grand Suite] 5.254 $ 2.631 $
3er/4o ADULTO 739
3er/4o Bebê de 3 meses a 1,99 anos...............................306 $
3er/4o Crianças de 2 a 11,99 anos ...................................392 $
Taxas Portuárias & Serviços  ...........................................199 $

4/Março – 9/Dezembro 
CABINA SINGLE DOBLE

IA [Standard Interior] 2.400 $ 1.839 $
IB [Standard Interior] 2.539 $ 1.954 $
IC [Premium Interior] 2.669 $ 2.054 $
XA [Standard Exterior] 2.831 $ 2.177 $
XB [Standard Exterior] 3.146 $ 2.415 $
XC [Premium Exterior] 3.269 $ 2.515 $
XD [Premium Exterior] 3.431 $ 2.639 $
SBJ  [Junior Suite] 5.508 $ 2.754 $
S [Suite ] 5.954 $ 2.977 $
SB Suite Balcony] 7.108 $ 3.554 $
SG [Grand Suite] 8.254 $ 4.131 $
3er/4o ADULTO 1100 $
3er/4o Bebê de 3 meses a 1,99 anos...............................522 $
3er/4o Crianças de 2 a 11,99 anos ...................................554 $
Taxas Portuárias & Serviços  ...........................................339 $

Crucero: Iconic Aegean Crucero: Iconic Aegean Crucero: Iconic Aegean Crucero: Iconic Aegean 

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA
Sábado ATENAS (Pireo) (Grécia) 17:00
Domingo THESSALONIKI (Grécia) 10:00 19:00
Segunda KUSADASI (Efeso) (Turquia) 13:00 21:00
Terça RODAS (Grécia) 9:00 18:00
Quarta CRETA (Heraklion) (Grécia) 7:00 12:00
Quarta SANTORINI (Grécia) 16:30 2:00
Quinta MYKONOS (Grécia) 8:00
Sexta MYKONOS (Grécia) 2:00
Sexta MILOS (Grécia) 9:00 19:00
Sábado ATENAS (Pireo) (Grécia) 7:00

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA
Sexta ATENAS (Lavrion*) (Grécia) 13:00

MYKONOS (Grécia) 18:00 23:00

Sábado KUSADASI (Efeso) (Turquia) 7:00 13:00

PATMOS (Grécia) 16:30 21:30

Domingo CRETA (Heraklion) (Grécia) 7:00 12:00

 SANTORINI (Grécia) 16:30 21:30

Segunda ATENAS (Lavrion*) (Grécia) 6:00

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA
Segunda ATENAS (Lavrion) (Grécia) 13:00

MYKONOS (Grécia) 18:00 23:00

Terça KUSADASI (Efeso) (Turquia) 7:00 13:00

PATMOS (Grécia) 16:30 21:30

Quarta RODAS (Grécia) 7:00 18:00

Quinta CRETA (Heraklion) (Grécia) 7:00 12:00

SANTORINI (Grécia) 16:30 21:30

Sexta ATENAS (Lavrion) (Grécia) 6:00

Mykonos

Lavrion

Patmos

Santorini

Heraklion

Kusadası

Mykonos

Lavion

Patmos

Santorini

Heraklion

Rodas

Kusadası
Mykonos

Thessaloniki

Milos

Pireo

Santorini

Heraklion

Kusadası

Rodas

Crucero: Idyllic Aegean Crucero: Idyllic Aegean 
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Cidade Hotel Cat.
Atenas Novus P
Cruzeiro 3 dias Celestyal Olympia

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados conforme o programa. 
• Café da manhã diário. 
• Visita panorâmica de Atenas. 
• Cruzeiro (Iconic Aegean), 3 dias.
• Cabine categoria IB (interna).
• Seguro turístico.
• Pensão completa durante o cruzeiro com  

bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de US$ 80 para desconto em 

excursões opcionais em terra, apenas 
utilizável se houver reserva prévia.

(De Março 29 a Outubro 25)
Datas de saída: Quartas-feiras

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 1.545 $
Supl. quarto single 720 $
Supl. taxas de embarque e gorjetas 149 $
Supl. cabine externa (XB)
Em quarto duplo 215 $
Supl. quarto single 65 $
Supl. Tarifa Melhorada em cruzeiro 215 $

ATENAS E ILHAS GREGAS  
COM CRUZEIRO
Cruzeiro 3 dias

DESDE

1.545 $

1º Dia (Quarta) ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas. Traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Quinta) ATENAS 
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas 
onde se realizaram as primeiras Olimpíadas moder-
nas (1896), seguiremos entre as principais avenidas 
do centro para ver os prédios mais importantes como 
o Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, 
a faculdade, a academia y à biblioteca nacional. 
Continuaremos até a pedra sagrada de Acropolis 
y viviremos os momentos mais emocionantes do 
sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, 
o templo Iônico de Atenas Nike, o Erectheion e o 
Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia (Sexta) ATENAS-MYKONOS* (cruzeiro)
Café da manhã. Traslado ao porto de Lavrion para 
embarcar no cruzeiro da companhia Celestyal Crui-
ses. Alojamento nã cabine. Saída do barco as 13:00hs. 
Chegada em Mykonos as 18:00hs, o barco perma-
necerá até as 23:00hs. Pensão completa.

4º Dia (Sábado) KUSADASI (Turquia)-PATMOS
Chegada a Kusadasi às 07:00hs. A embarcação 
permanecerá ancorada até as 13:00hs. Saída para 
Patmos, onde chegaremos por volta das 16:30hs. A 
embarcação permanecerá ancorada até as 21:30hs. 
Pensão completa a bordo.

C-963

5º Dia (Domingo) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI
Chegada a Heraklion às 7 horas. Saídas às 12 horas 
para Santorini, onde chegaremos às 16h30. O navio 
permanecerá ancorado até as 21h30. Pensão com-
pleta a bordo.

6º Dia (Segunda) ATENAS
Chegada ao porto de Lavrion as 06:00hs. Desembar-
que é traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Notas: 

- Durante o cruzeiro, por razões operacionais e variações 
climáticas, a rota pode ser modificada, sem alterar a 
essência da viagem. 

- Preços não válidos para as nacionalidades europeia e 
chinesa.

- Na saída de Março: 29, a visita a Atenas é feita em inglês.

- (*) O suplemento de Tarifa Melhorada do cruzeiro, inclui 
seleção de bebidas premium, Wi-Fi grátis 1 hora por dia, 
cupom de US$ 160 para desconto em excursões opcionais 
em terra, desconto de 25% em restaurantes especiais.

6
DIAS

Atenas 2. Cruzeiro 3.
NOITES

Atenas

Heraklion

Kusadasi

Mykonos

Santorini

Patmos

Escanea-me
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GRÉCIA CLÁSSICA
Os gregos mais clássicos

Cidade Turística Primeira

Atenas Crystal City/ Novus
Golden City

Olympia Neda / Illis Amalia /  
Arty Grand Hotel

Delfos Hermes / Amalia /
Nafsika Beach Nafsika Palace

Hotéis previstos

Incluindo
•Traslados chegada e saída em Atenas.
• Ônibus com guia acompanhante durante o 

circuito.
• Café da manhã diário.
• 2 jantares.
•Visitas conforme o programa.
• Seguro turístico.

DESDE

985 $

1º Dia ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia ATENAS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas 
onde se realizaram as primeiras Olimpíadas moder-
nas (1896), seguiremos entre as principais avenidas 
do centro para ver os prédios mais importantes como 
o Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, 
a faculdade, a academia y à biblioteca nacional. 
Continuaremos até a pedra sagrada de Acropolis 
e viviremos os momentos mais emocionantes do 
sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, 
o templo Iônico de Atenas Nike , o Erectheion e o 
Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia ATENAS EPIDAURO-MICENAS-OLYMPIA 
(417 kms)
Café da manhã. Saída com direção o Canal dê Corin-
to onde realizaremos uma pequena parada. Conti-
nuação até o famoso teatro de Epidauro co nheci-
do mundialmente por a sua acústica. Chegaremos 
em Micenas onde podemos conhecer a Acropolis 
pré-histórica com a porta dos Leões e o túmulo de 
Agamemnon. Visitaremos o museu de Micenas. Por 

C-9614

a tarde atravessando o Peloponeso central, chega-
remos em Olympia. Jantar é alojamento.

4º Dia OLYMPIA-DELFOS (239 kms)
Café da manhã. Conheceremos as instalações do 
antigo Estádio Olímpico onde se realizaram os 
primeiros jogos Olímpicos. Olympia era o altar 
mais importante dos Gregos antigos lugar dedi-
cado à Zeus o primeiro dos deuses e para honrar 
ele se realizavam os jogos. À importância destes 
jogos é evidente devido à inumerável participa-
ção das cidades gregas que mantenhiam uma 
trégua enquanto durava a celebração e pelo fato 
da Olimpíada podemos dizer, que entre estes 4 

anos de celebração foi o único tempo que crono-
logicamente foi aceitado para toda a Grécia. Visita 
ao museu de Olympia. Por a tarde chegaremos a 
Delfos. Jantar é alojamento.

5º Dia DELFOS-ATENAS (182 kms)
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como 
o centro do mundo, visitaremos o museu local com 
a sua famosa estátua do “ Cocheiro de Bronze” é 
o sítio arqueológico. Saída até Atenas passando 
por Arachova que tem 960 metros sobre o nível do 
mar entre Delfos. Durante os meses do inverno o 

turismo afluxo devido à estação de esqui Parnasos, 
que está muito perto. Esta cidade é famosa pelo 
seus artesanatos é sua fabrica dê tapetes. Voltando 
passamos fora de Levadia e Tebas. Chegada em 
Atenas. Alojamento.

6º Dia ATENAS
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao aero-
porto. Fim dos nossos serviços.

Nota: As taxas turísticas de estadia devem ser pagas dire-
tamente ao hotel pelos passageiros.

Segundas-feiras (Todo o ano)
Quintas-feiras (de Junho 8 a Setembro 28)

Datas de saída: 

Preços por pessoa USD Turística Primeira

Em quarto duplo 985 $ 1.130 $

Suplemento quarto single 430 $ 550 $

6
DIAS

Atenas 3. Olympia 1. Delfos 1.
NOITES

Delfos

Olympia

Atenas

Escanea-me
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GRÉCIA CLÁSSICA COM METEORA

Atenas 3. Olympia 1. Delfos 1. Meteora 1.
NOITES

Visitando o teatro de Epidauro

DESDE

1.245 $

1º Dia ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

2º Dia ATENAS
Hospedagem é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas 
onde se realizaram as primeiras Olimpíadas moder-
nas (1896), seguiremos entre as principais avenidas 
do centro para ver os prédios mais importantes como 
o Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, 
a faculdade, a academia y à biblioteca nacional. 
Continuaremos até a pedra sagrada de Acropolis 
y viviremos os momentos mais emocionantes do 
sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, 
o templo Iônico de Atenas Nike, o Erectheion e o 
Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia ATENAS-CORINTO-EPIDAURO-
MICENAS-OLÍMPIA (417 kms)
Café da manhã. Saida com direção o Canal dê Corin-
to onde realizaremos uma pequena parada. Conti-
nuação até o famoso teatro de Epidauro co nheci-
do mundialmente por a sua acústica. Chegaremos 
em Micenas onde podemos conhecer a Acropolis 
pré-histórica com a porta dos Leões e o túmulo de 
Agamemnon. Visitaremos o museu de Micenas. Por 
a tarde atravessando o Peloponeso central, chega-
remos em Olímpia. Jantar é hospedagem.

4º Dia OLÍMPIA-DELFOS (239 kms)
Café da manhã. Conheceremos as instalações do 
antigo Estádio Olímpico onde se realizaram os pri-
meiros jogos Olímpicos. Olímpia era o altar mais 
importante dos Gregos antigos lugar dedicado à 
Zeus o primeiro dos deuses e para honrar ele se 
realizavam os jogos. À importância destes jogos é 
evidente devido à inumerável participação das cida-
des gregas que mantenhiam uma trégua enquanto 
durava a celebração e pelo fato da Olimpíada pode-
mos dizer, que entre estes 4 anos de celebração foi 
o único tempo que cronologicamente foi aceitado 
para toda a Grécia. Visita ao museu de Olímpia. Por 
a tarde chegaremos a Delfos. Jantar é hospedagem.

C-9714

5º Dia DELFOS-METEORA (182 kms)
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como 
o centro dó mundo visitaremos o museu local com 
a sua famosa estátua do “ Cocheiro bronze” y o sítio 
arqueológico. Depois saída até Meteora passando 
por Arachova. Chegada jantar é hospedagem em 
Kalambaka.

6º Dia METEORA-ATENAS (357 kms)
Café da manhã. Visita em dois monastérios de Meteo-
ra. Meteora e conjunto dê penhascos de pedra, altos 
com aceso difícil, localizado no vale central de Tesalia 
que foram formado devido os vários processos geo-
lógicos. É um fenômeno geológico de uma paisagem 
única que se armoniza completamente com os inu-
meráveis monastérios que estão construídos acima 
das pedras. Estes penhascos atraíram a atenção dos 
monges no meio do sigilo XI. Um sigilo mais tarde 
os ascetas sê organizaram nó convento de Stagoi 
y ó chamaram Panayia Daupani. A partir do sigilo 
XIV começaram se fundar os primeiros monastérios 
da zona. Saida com destino a Atenas passando por 
Termopilas, onde se encontra a estátua do rei Spar-
tano Leônidas. Chegada em Atenas. Hospedagem. 

7º Dia ATENAS
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao aero-
porto. Fim dos nossos serviços.

Nota: As taxas turísticas de estadia devem ser pagas dire-
tamente ao hotel pelos passageiros.

7
DIAS

Cidade Turística Primeira
Atenas Crystal City/ Novus

Golden City

Olympia Neda/Illis Amalia / 
Arty Grand Hotel

Delfos Hermes / Amalia / 
Nafsika Beach Nafsika Palace

Kalambaka Orfeas / Famissi Divani Meteora/
(Meteora) Amalia

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada e saída em Atenas.
• Ônibus com guia acompanhante durante o 

circuito.
• Café da manhã diário.
• 3 jantares.
• Visitas conforme o programa.
• Seguro turístico.

Segundas-feiras (Todo o ano)
Quintas-feiras (de Junho 8 a Setembro 28)

Datas de saída: 

Preços por pessoa USD Turística Primeira

Em quarto duplo 1.245 $ 1.400 $
Supl. quarto single 495 $ 630 $

Delfos

Olympia

Atenas

Meteora

Escanea-me
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Cidade Hotel Cat.
Atenas Novus P
Cruzeiro 4 dias Celestyal Olympia

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslado conforme o programa.
• 2 noites de alojamento em Atenas com café 

da manhã.
• Visita panorâmica de Atenas.
• Cruzeiro (Iconic Aegean) de 4 dias nas ilhas 

Gregas e Turquia.
• Cabine de categoria interior IB.
• Seguro turístico.
• Pensão completa durante o cruzeiro com  

bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de US$ 80 para desconto em 

excursões opcionais em terra, apenas 
utilizável se houver reserva prévia.

(De Março 25 a Outubro 21)
Datas de saída: Sábados

ATENAS E ILHAS GREGAS  
COM CRUZEIRO
Cruzeiro 4 dias

DESDE

1.800 $

1º Dia (Sábado) ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas. Traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Domingo) ATENAS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas 
onde se realizaram as primeiras Olimpíadas moder-
nas (1896), seguiremos entre as principais avenidas 
do centro para ver os prédios mais importantes como 
o Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, 
a faculdade, a academia y à biblioteca nacional. 
Continuaremos até a pedra sagrada de Acropolis 
y viviremos os momentos mais emocionantes do 
sigilo de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, 
o templo Iônico de Atenas Nike, o Erectheion e o 
Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) ATENAS-MYKONOS (cruzeiro)
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao porto 
de Lavrion para embarcar é começar nosso cruzeiro 
de 4 dias. Saída a las 13:00 hrs. Ó primeiro porto 
que visitaremos será Mykonos. Ilha cosmopolita 
famosa por às suas praias é vida noturna. Jantar e 
alojamento a bordo.

C-976

4º Dia (Terça) KUSADASI-PATMOS
Chegada a Kusadasi às 7:00hs. A embarçao perma-
necerá ancorada até as 13:00 hrs. Chegada a Patmos 
por volta das 16:30hs. Saída às 21:30hs. Pensão 
completa a bordo.

5º Dia (Quarta) RODES
Chegada a Rodes às 7:00hs. Saída de Rodes às 
18:00hs. Pensão completa a bordo.

7
DIAS

Atenas 2. Cruzeiro 4.
NOITES

Atenas

Heraklion

Kusadasi

Mykonos

Santorini

Patmos

Rodas

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 1.800 $
Supl. quarto single 795 $
Supl. taxas de embarque e gorjetas 199 $
Supl. cabine externa (XB)
Em quarto duplo 300 $
Supl. quarto single 85 $
*Supl. Tarifa Melhorada em cruzeiro 230 $

6º Dia (Quinta) HERAKLION-SANTORINI
Chegada a Heraklion às 7:00hs. Saída da embarcação 
às 12:00hs. Navegação para Santorini. A embarca-
ção permanecerá ancorada até as 21:30hs. Pensão 
completa a bordo. 

7º Dia (Sexta) ATENAS
Cafe da manhã. Cedo na parte de manhã chegada ao 
porto de Lavrion as 6:00hs. Desembarque é traslado 
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Notas: 
- Durante o cruzeiro, por razões operacionais e variações 

climáticas, a rota pode ser modificada, sem alterar a 
essência da viagem. 

 - Preços não válidos para as nacionalidades europeia e 
chinesa.

- Na saída de Março 25, a visita a Atenas é feita em inglês.
- (*) O suplemento de Tarifa Melhorada do cruzeiro, inclui 

seleção de bebidas premium, Wi-Fi grátis 1 hora por dia, 
cupom de US$ 160 para desconto em excursões opcionais 
em terra, desconto de 25% em restaurantes especiais.

Escanea-me
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Cidade Hotel Cat.

Atenas Golden City / Cristal City / Hermes /Plaka A
Stanley / Titania / Novus / Polis Grand B

Mykonos Charissi / Pelican Town A
Yannaki/Harmony / Manoula´s Beach B

Santorini  New Haroula/ Nikolas/Fomithea A
El Greco / Santorini Palace B

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados conforme indicados no programa.
• Visita a Atenas (tour regular de meio dia, guia 

falando espanhol, ingressos incluídos)
• Bilhetes de barco linha regular Pireu – 

Mykonos – Pireu ou Pireu – Santorini – Pireu. 
(Classe Econômica) 

• Café da manhã diário.

(de Abril a Outubro)
Datas de saída: Diarias

ATENAS E MYKONOS  
ATENAS E SANTORINI
Duas opções a escolher

DESDE

1.190 $

1º Dia ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas. Traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Hospedagem. 

2º Dia ATENAS
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita à Acrópole e breve tour panorâmico que passa 
pelo Parlamento com o Túmulo do Soldado Des-
conhecido, o Arco de Adriano, o Estádio Olímpico 
e outros destaques da cidade. O passeio termina 
na Acrópole, que em grego significa “cidade alta”, 
construída no alto da cidade, dominada pelo Par-
tenon, quase tão antigo quanto a própria Atenas, o 
Propileu e o Erecteion. Retorno para o hotel. Resto 
do dia livre para atividades pessoais. 

3º Dia ATENAS-MYKONOS ou SANTORINI 
(barco)
Café da manhã. Na parte da manhã, traslado ao 
porto para embarcar no barco regular para Mykonos 
ou Santorini. Chegada e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Hospedagem.

4º e 5º Dias MYKONOS ou SANTORINI
Hospedagem e café da manhã. Dias livres à sua 
disposição.
MIKONOS. 
Você pode explorar a ilha, nadar em suas maravilho-
sas praias ou visitar os locais mais importantes, como 
a igreja de Panagia Paraportiani, fazer uma excursão 
opcional à ilha-museu de Delos, caminhar pelas típi-
cas ruas da cidade principal, almoçar ou tomar uma 
bebida no bairro de Little Venice (Pequena Veneza) 
e desfrutar da vida noturna da ilha...

C-900717

C-900716

SANTORINI. 
Você pode visitar a pitoresca cidade, com seu famoso 
pôr do sol, conhecer as praias, fazer uma excursão 
opcional aos sítios arqueológicos da ilha, aos laga-
res de vinho, às ilhas de Thirassia e Palea Kameni...

6º Dia MYKONOS ou SANTORINI-ATENAS 
(barco)
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao por-
to para embarcar para o Pireu (porto de Atenas). 
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Hospedagem.

7º Dia ATENAS 
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim dos serviços.

Notas importantes: 

- As taxas turísticas de estadia devem ser pagas pelos pas-
sageiros diretamente ao hotel (dependendo da política 
de cada hotel). Preço por quarto e por dia: hotel 3* - 1,5 €, 
hotel 4* - 3 €, hotel 5* 4 €.

- Para uma melhor operação, o itinerário pode ser feito 
em sentido inverso.

7
DIAS

Atenas 3. Mykonos 3. Santorini 3.
NOITES

Atenas

Mykonos

Santorini

Preços por pessoa USD Opção A Opção B

ATENAS E MYKONOS C-900717
Abril, Maio e Outubro
Em quarto duplo 1.190 $ 1.580 $
Supl. quarto single 710 $ 1.080 $
Junho e 15-30/Setembro
Em quarto duplo 1.335 $ 1.760 $
Supl. quarto single 870 $ 1.240 $
Julho, Agosto e 1-14/Setembro
Em quarto duplo 1.570 $ 2.050 $
Supl. quarto single 1.070 $ 1.415 $
ATENAS E SANTORINI C-900716
Abril e Outubro
Em quarto duplo 1.300 $ 1.565 $
Supl. quarto single 605 $ 1.080 $
Maio, Junho e 16-30/Setembro
Em quarto duplo 1.335 $ 1.725 $
Supl. quarto single 655 $ 1.240 $
Julho, Agosto e 1-15/Setembro
Em quarto duplo 1.385 $ 1.760 $
Supl. quarto single 655 $ 1.260 $

Escanea-me
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Atenas, Mykonos e Santorini

DESDE

1.715 $

C-9817

8
DIAS

Atenas 3. Mykonos 2. Santorini 2.
NOITES

Atenas

Mykonos

Santorini

Escanea-me

Cidade Turística Primeira

Atenas Golden City Titania
Cristal City Stanley
Plaka Polis Grand

Mykonos Charissi Yiannaki
Pelican Town Harmony
Makis Place

Santorini New Haroula Daedalus
Fomithea Santorini Palace
Nikolas El Greco

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados em transporte regular, conforme 

programa, sem assistência. 
• Café da manhã diário.
• Visita panorâmica em Atenas  

(tour regular de meio dia).
• Bilhetes dê barco Piraeus-Mykonos-Santorini- 

Piraeus, em classe econômica.
• Bilhete de barco rápido Mykonos – Santorini 

(classe econômica).
• Seguro turístico.

1º Dia ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia ATENAS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída 
para a visita da cidade, com uma breve parada no 
Estádio Panatenaico, onde foi realizada a Primeira 
Olimpíada do Mundo da Era Moderna em 1896. 
Continuamos com o Parlamento, o Memorial do 
Soldado Desconhecido e a Avenida Panepistimiou, 
a Universidade, a Biblioteca Nacional e a Academia. 
Chegaremos à colina sagrada dos gregos: A Acrópole 
e seus monumentos: Propylaea, o Parthenon, o Ere-
chtheion com o seu famoso Pórtico das Cariátides e 
o recém Templo Restaurado de Atena Niké. Retorno 
ao hotel. Resto do dia livre para atividades pessoais. 

3º Dia ATENAS-MYKONOS (Ferry)
Café da manhã. Traslado ao porto para embarque 
no ferry-boat com destino a Mykonos. Chegada e 
traslado para o hotel. Hospedagem. Resto do dia 
livre. A ilha mais famosa do Mar Egeu: Mykonos. um 
dos destinos mais populares e amados na Grécia 
e no mundo. Glamorosa e cosmopolita, atrai VIPs 
de todo o mundo como um ímã desde 1960 até o 
presente. Não é por acaso que ela é eleita entre os 
primeiros lugares dos melhores destinos de férias: 
ótimas praias, restaurantes premiados, festas fabu-
losas sem fim, iates exclusivos, vilas de luxo, sonho 
e gente bonita. As suas praias, com serviço cinco 
estrelas, possuem areia branca e fina e são cercadas 
por vegetação agreste, enquanto o mar é turquesa 
com águas cristalinas. Além da arquitetura da capital 
“Chora”, famosa por seu estilo das Cíclades, com 
becos estreitos e pitorescos, lindas casas brancas 
e igrejas antigas que convivem o dia todo com a 
multidão de visitantes.

4º Dia MYKONOS
Alojamento e café da manhã. Dia livre para explo-
rar à ilha, podem visitar a cidade principal da ilha, a 

pequena Venezia, o museu de Delos, a igreja Para-
portiani, tomar fotos nos moinhos, nadar nas praias 
maravilhosas e disfrutar o sol.

5º Dia MYKONOS-SANTORINI (Ferry)
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao 
porto para embarque no ferry-boat para Santorini. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. Resto 
do dia livre. Santorini é uma das ilhas Cíclades loca-
lizadas no sul do mar Egeu. Foi devastada por uma 
erupção vulcânica massiva no século XVII a.C., que 
moldou a sua impressionante paisagem agreste e 
a sua famosa caldeira. Os venezianos a batizaram 
de Santorini porque é uma referência a Santa Irini 
que era o nome de uma igreja na ilha. Suas casas 
cúbicas não foram construídas acima do nível do 
mar, mas caiadas de branco na encosta interior da 
caldeira vulcânica formando as suas duas cidades 
principais: Thira e Oia. Estas têm vista sobre o mar, 
as pequenas ilhas a oeste e as praias de pedra de 
lava branca, vermelha e preta. Também é um dos 
poucos lugares no mundo que preserva conjuntos 
arquitetônicos de casas em cavernas sobre solo 
vulcânico. Desde os anos oitenta até hoje, inúme-
ros casais de todo o mundo escolheram se casar aí 
ou como destino para suas viagens de lua de mel, 
porque é uma ilha de sonho, pitoresca e que fica 
no coração de todos os visitantes por sua beleza 
incomparável. A cativante vista do pôr-do-sol, o estilo 
minimalista da arquitetura das Cíclades, paisagens 
rochosas espetaculares, assim como o vulcão, são 
as características principais desta fascinante ilha.

6º Dia SANTORINI 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para explo-
rar o ilha. Visite as pitorescas aldeias de Thira e 
Oia, aproveite as praias de renome, visite o Museu 
Arqueológico, Museu da Pré-História de Thira, as 
escavações de Akrotiri ou faça um passeio de barco 

pela caldeira (vulcão– fontes termais – Tirasia – Oia) 
e também visitar o Museu do Vinho para desfrutar 
de uma degustação.

7º Dia SANTORINI-ATENAS (Ferry)
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao Porto 
para embarcar no ferry com o destino a Piraeus-A-
tenas. Chegada é traslado ao hotel. Alojamento. 
Resto do dia livre.

8º Dia ATENAS
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao aero-
porto. Fim dos nossos serviços.

Nota importante: 
- As taxas turísticas de estadia devem ser pagas pelos pas-

sageiros diretamente ao hotel (dependendo da política 
de cada hotel). Preço por quarto e por dia: hotel 3* - 1,5 
€, hotel 4* - 3 €, hotel 5* 4 €.

(de Abril 1 a Outubro 15)
Datas de saída: Diarias

Preços por pessoa USD Turística Primeira

Abril, Maio, 21/Setembro - 15/Outubro
Em quarto duplo 1.715 $ 2.130 $
Supl. quarto single 755 $ 1.275 $
Junho, 15 - 20/Setembro
Em quarto duplo 1.810 $ 2.340 $
Supl. quarto single 880 $ 1.470 $
Julho, Agosto, 1 - 14/Setembro
Em quarto duplo 1.935 $ 2.395 $
Supl. quarto single 995 $ 1.540 $
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GRÉCIA CLÁSSICA  
COM METEORA    CRUZEIRO
Com cruzeiro 4 dias

DESDE

2.875 $

1º Dia (Segunda) ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia (Terça) ATENAS
Alojamento é café da manhã. Na parte de manhã 
visitaremos à cidade. O estádio Panatinaico de Atenas 
onde se realizaram as primeiras Olimpíadas moder-
nas (1896), seguiremos entre as principais avenidas 
do centro para ver os prédios mais importantes como 
o Parlamento, a igreja católica, o museu de moeda, 
a faculdade, a academia y à biblioteca nacional. 
Continuaremos até a pedra sagrada de Acropolis 
y viviremos os momentos mais emocionantes do 
século de Ouro de Atenas. Visitaremos os Propileos, 
o templo Iônico de Atenas Nike, o Erectheion e o 
Partenon. Resto do dia livre.

3º Dia (Quarta) ATENAS-CORINTO-EPIDAURO-
MICENAS-OLYMPIA (417 kms)
Café da manhã. Saida com direção o Canal dê Corin-
to onde realizaremos uma pequena parada. Conti-
nuação até o famoso teatro de Epidauro co nheci-
do mundialmente por a sua acústica. Chegaremos 
em Micenas onde podemos conhecer a Acropolis 
pré-histórica com a porta dos Leões e o túmulo de 
Agamemnon. Visitaremos o museu de Micenas. Por 
a tarde atravessando o Peloponeso central, chega-
remos em Olympia. Jantar é alojamento.

4º Dia (Quinta) OLYMPIA-DELFOS (239 kms)
Café da manhã. Conheceremos as instalações do 
antigo Estádio Olímpico onde se realizaram os pri-
meiros jogos Olímpicos. Olympia era o altar mais 
importante dos Gregos antigos lugar dedicado à 
Zeus o primeiro dos deuses e para honrar ele se 
realizavam os jogos. À importância destes jogos é 
evidente devido à inumerável participação das cida-
des gregas que mantenhiam uma trégua enquanto 
durava a celebração e pelo fato da Olimpíada pode-
mos dizer, que entre estes 4 anos de celebração foi 
o único tempo que cronologicamente foi aceitado 
para toda a Grécia. Visita ao museu de Olympia. Por 
a tarde chegaremos a Delfos. Jantar é alojamento.

5º Dia (Sexta) DELFOS-METEORA (182 kms)
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como 

C-9121

o centro dó mundo visitaremos o museu local com 
a sua famosa estátua do “ Cocheiro bronze” y o sítio 
arqueológico. Depois saída até Meteora passando 
por Arachova. Chegada jantar é alojamento em 
Kalambaka.

6º Dia (Sábado) METEORA-ATENAS (357 kms)
Café da manhã. Visita em dois monastérios de Meteo-
ra. Meteora e conjunto dê penhascos de pedra, altos 
com aceso difícil, localizado no vale central de Tesalia 
que foram formado devido os vários processos geo-
lógicos. É um fenômeno geológico de uma paisagem 
única que se armoniza completamente com os inu-
meráveis monastérios que estão construídos acima 
das pedras. Estes penhascos atraíram a atenção dos 
monges no meio do sigilo XI. Um sigilo mais tarde 
os ascetas sê organizaram nó convento de Stagoi y 
ó chamaram Panayia Daupani. A partir do sigilo XIV 
começaram se fundar os primeiros monastérios da 
zona. Saida com destino a Atenas passando por Ter-
mopilas, onde se encontra a estátua do rei Spartano 
Leônidas. Chegada em Atenas. Alojamento. 

7º Dia (Domingo) ATENAS
Alojamento e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais.

8º Dia (Segunda) ATENAS-MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao Porto para embarcar 
no cruzeiro da companhia Celestyal Olympia. Aloja-

mento na cabine. Chegada em Mykonos as 18:00hrs. 
Ó barco ficará até as 23:00hs. Pensão completa.

9º Dia (Terça) KUSADASI (Turquia)-PATMOS
Chegada a Kusadasi às 7:30hs. Saída para Patmos 
às 13:00hs, onde chegaremos às 16:30hs. Saída às 
21:30hs. Pensão completa a bordo.

10º Dia (Quarta) RODES
Chegada a Rodes às 7:00hs. Saída de Rodes às 
18:00hs. Pensão completa a bordo.

11º Dia (Quinta) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI 
Chegada em Heraklion as 07:00hs. Ó barco ficará até 
as 12:00hs. Navegação até a ilha mágica de Santorini. 
Saida as 21:30hs pensão completa.

12º Dia (Sexta) ATENAS
Chegada ao Porto de Lavrion as 06:00hs.Desemba-
que é traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Notas: 

- Durante o cruzeiro, por razões operacionais e variações 
climáticas, a rota pode ser modificada, sem alterar a 
essência da viagem. 

- Preços não válidos para as nacionalidades europeia e 
chinesa. 

- As taxas turisticas de estia devem ser pagas diretamente 
ao hotel pelos passageiros.

- O suplemento de Tarifa Melhorada do cruzeiro inclui 
seleção de bebidas Premium, Wi-FI grátis 1 hora por dia, 
cupom de $ 160 para desconto em excursões opcionais 
em terra, 25% de desconto em restaurantes especiais.

12
DIAS

Atenas 4. Olympia 1. Delfos 1. 
Meteora 1. Cruzeiro 4.NOITES

Atenas

Meteora

Olympia

Delfos

Micenas

Heraklion

Kusadasi

Mykonos

Santorini

Patmos

Rodas

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Atenas Novus P
Olympia Amalia / Arty Grand Hotel P
Delfos Amalia / Nafsika Palace P
Kalambaka/Meteora Divani Meteora P

Amalia P
Cruzeiro 4 dias Celestyal Cruises

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados conforme o programa.
• Visitas conforme o programa.
• Café da manhã diário.
• 3 jantares.
• Cruzeiro (Iconic Aegean) de 4 dias.
• Cabine IB (interna).
• Seguro turístico.
• Pensão completa durante o cruzeiro com 

bebidas de cortesia nas refeições.
• Cupom de US$ 80 para desconto em 

excursões opcionais em terra, apenas 
utilizável se houver reserva prévia.

(De Março 20 a Outubro 23)
Datas de saída: Segundas-feiras

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 2.875 $
Supl. quarto single 1.220 $
Supl. taxas de embarque e gorjetas 199 $
Supl. cabine externa (XB)
Em quarto duplo 300 $
Supl. quarto single 85 $
Supl. Tarifa Melhorada em cruzeiro 230 $
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ATENAS E 3 ILHAS
Mykonos, Santorini e Creta

DESDE

2.590 $

1º Dia ATENAS
Chegada ao aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia ATENAS-MYKONOS (barco)
Café da manhã. Na parte da manhã, traslado ao 
porto para realizar o embarque para Mykonos. Che-
gada à ilha e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Hospedagem.
3º e 4º Dias MYKONOS
Hospedagem e café da manhã. Dias livres para explo-
rar a ilha. Durante a sua estadia, você pode visitar 
Chora a aldeia principal da ilha, Pequena Veneza, a 
igreja Paraportiani e tirar fotos dos moinhos. Fazer 
uma excursão à ilha-museu de Delos. Desfrute de um 
banho em suas impressionantes e famosas praias e 
para a noite experimente os espetaculares restauran-
tes, cafés, bares e discotecas, pois é a ilha com vida 
noturna mais movimentada de todas as ilhas gregas.
5º Dia MYKONOS-SANTORINI (barco)
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao porto 
para embarcar para Santorini.
Chegada à ilha e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre. Hospedagem.
6º e 7º Dias SANTORINI
Hospedagem e café da manhã. Dias livres para 
explorar a ilha. Durante a sua estadia em Santorini, 
você pode visitar as pitorescas aldeias de Thira e Oia, 
famosas por sua arquitetura tradicional em estilo 
das Cíclades, aproveite das praias de areia vulcâni-
ca vermelha e preta, visite o Museu Arqueológico, 
o Museu da Pré-História de Thira, escolha uma das 
excursões locais: às escavações de Akrotiri ou de 
barco ao redor da caldeira (cratera do vulcão em 
Nea Kameni - fontes termais em Palea Kameni – Ilha 
Tirasia – Oia) ou bem, aos lagares para desfrutar 
de alguma degustação e visita ao Museu do Vinho. 
Ao cair da tarde, aprecie as maravilhosas vistas da 
caldeira e o famoso pôr do sol na aldeia de Oia.
8º Dia SANTORINI-CRETA (barco)
Café da manhã. Na hora combinada, traslado ao 
porto para embarcar para a ilha de Creta, Heraklion 
(Iráclio). Chegada ao porto e traslado ao hotel. Hos-
pedagem.
9º e 10º Dias CRETA (HERAKLION)
Hospedagem e café da manhã. Dias livres para 
explorar a ilha. Durante a sua estadia na ilha, é essen-
cial visitar a zona arqueológica onde se encontra 
o Palácio de Knossos, devido à sua importância 
histórica na cultura e mitologia grega. Além disso, 
foi a cidade mais importante de Creta durante a 
Civilização Minoica. Quando este monumento foi 
construído, era o maior palácio da Europa. Na cidade 
de Heraklion pode caminhar por suas ruas e des-
cobrir a mistura de edifícios novos e antigos, bem 
como os seus monumentos. Passeie pelas antigas 
muralhas venezianas que cercam o antigo porto e 

C-91317

a fortaleza de Koules, do século XVI e, por sua vez, 
apreciar o pôr do sol. Não deixe de visitar o Museu 
Arqueológico, considerado um dos mais importantes 
da Grécia e da Europa. Você também pode visitar 
o Museu Histórico, o Museu de História Natural, o 
edifício Loggia, a Catedral de São Menas, o túmulo 
do escritor e filósofo, Nikos Kazantzakis, Mosteiro 
Paliani e claro, suas praias mais conhecidas.
11º Dia CRETA-ATENAS (avião)
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao aero-
porto para embarcar no voo para Atenas (não inclui 
passagem aérea). Chegada e traslado ao hotel. Res-
tante do dia livre. Hospedagem.
12º Dia ATENAS
Hospedagem e café da manhã. À hora indicada, 
partida para a visita da cidade. O passeio começa 
com uma breve parada no Estádio Panatenaico, onde 
a Primeira Olimpíada da Era Moderna foi realizada 
em 1896. Continuação com um passeio panorâmico 
pelo Parlamento, Memorial do Soldado Desconhe-
cido e Avenida Panepistimiou para apreciar a casa 
de Schliemman, Universidade de Atenas, Biblio-
teca Nacional e a Academia. Deixando para trás 
o Templo de Zeus Olímpico e o Arco de Adriano, 
chegaremos à colina sagrada dos gregos: a Acró-
pole e seus monumentos: o imponente Propylaea, 
o Parthenon, o Erechtheion com seu famoso Pórti-
co das Cariátides e o templo recém-restaurado de 
Athena Niké. Retorno ao hotel. Resto do dia livre 
para atividades pessoais.
13º Dia ATENAS 
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim de nossos serviços.
Notas importantes: 
- As taxas turísticas de estadia devem ser pagas pelos pas-

sageiros diretamente ao hotel (dependendo da política 
de cada hotel). Preço por quarto e por dia: hotel 3* - 1,5 €, 
hotel 4* - 3 €, hotel 5* 4 €.

- Para uma melhor operação, o itinerário pode ser feito 
em sentido inverso.

13
DIAS

Atenas 3. Mykonos 3. Santorini 3.  
Creta (Heraklion) 3.NOITES

Atenas

Mykonos

Santorini

Heraklion

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Atenas Golden City / Crystal City / Plaka A

Titania / Stanley / Polis Grand B
Mykonos Pelican Town / Charissi A

Harmony / Yannaki / Manoulas Beach B
Santorini  New Haroula / Nilola / Fomithea A

Santorini Palace / Afroditi Venus B
Creta Marin Dream A

Olive Green B

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados conforme indicados no programa, 

sem assistência.
• Visita a Atenas  

(tour regular de meio dia, ingressos 
incluídos).

• Bilhetes de barco regular Pireu – Mykonos  
(Classe Econômica).

• Bilhetes de barco rápido Mykonos – Santorini 
– Creta

• Café da manhã diário.

(de Abril 1 a Outubro 15)
Datas de saída: Diarias

Preços por pessoa USD Opção A Opção B

Abril, Maio e 1-15/Outubro
Em quarto duplo 2.600 $ 3.060 $
Supl. quarto single 1.185 $ 2.100 $
Junho e 16-30/Setembro
Em quarto duplo 2.590 $ 3.370 $
Supl. quarto single 1.260 $ 2.460 $
Julho, Agosto e 1-15/Setembro
Em quarto duplo 2.820 $ 3.510 $
Supl. quarto single 1.415 $ 2.445 $• Passagem aérea Creta – Atenas

Não inclui
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AMSTERDÃ E BERLIM

Amsterdã 2. Berlim 2.
NOITES

Duas Cidades

1º Dia (Domingo) AMSTERDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

3º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiari-

C-3571

zar com os principais monumentos, percorrendo 
os lugares mais importantes desta cidade, que se 
mantinha dividida até recentemente, símbolo da 
reunificação: Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou 
parlamento, Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn... e os restos do muro que dividia 
a cidade até 1989. Tarde livre durante a qual você 
vai poder fazer uma excursão opcional ao campo 
de concentração de Sachsenhausen. 

5º Dia (Quinta) BERLIM 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 640 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 27 610 $

Em quarto duplo Novembro 5 a Março 17 600 $

Supl. quarto single 250 $

Supl. meia pensão (4 jantares/almoços) 160 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2024/25.

5
DIAS

Incluindo
• Traslado Chegada Amsterdã.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Amsterdã e Berlim.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
•  Nécessaire com amenidades.

Amsterdã

Berlim

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Escanea-me DESDE

600 $

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P

Hotéis previstos 
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DE AMSTERDÃ A VENEZA

C-1661

mais belas da Europa, onde faremos uma parada 
para admirar o lago Titisee. Prosseguiremos rumo 
à fronteira suíça para chegar a Zurique, importante 
centro financeiro do país. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) ZURIQUE-LUCERNA-MILÃO-
VENEZA (570 kms)
Café da manhã. Saída para Lucerna, bela cidade 
situada junto ao Lago dos 4 Cantões, com tempo livre 
para admirar sua ponte medieval e a cidade velha. 
Continuaremos pelo túnel de São Gotardo, o mais 
longo da Europa, com quase 17 km, e admirando o 
Lago de Lugano, vamos atravessar a fronteira italiana 
para chegar a Milão, capital industrial e da moda. 
Tempo livre para visitar a Piazza del Duomo, com 
sua famosa Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele e 
o Teatro alla Scala. Continuação para Veneza. Che-
gada e hospedagem.

6º Dia (Quinta) VENEZA
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Fim dos serviços.

6
DIAS

Amsterdã 2. Frankfurt 1. Zurique 1. Veneza 1.
NOITES

Incluindo
• Traslado: Chegada/Amsterdã.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Amsterdã e Veneza.
• Café da manhã buffet.
•Cruzeiro ao longo do Reno.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades
• Taxa Municipai em Veneza.

Preços por pessoa USD Amsterdã-Veneza
6 dias

Frankfurt-Veneza
4 dias

Em quarto duplo 850 $ 510 $
Em quarto duplo Julho 1 a Agosto 26 810 $ 490 $
Em quarto duplo Novembro 4 a Março 16 800 $ 480 $
Supl. quarto single 300 $ 160 $
Supl. meia pensão 200 $ (1) 115 $ (2)

Redução 3.ª pessoa em triplo 5% 5%
(1) (5 jantares/almoços). (2) (3 jantares/almoços). Preços a partir de Março 23 de acordo com nossa Programação 2024/25.

1º Dia (Sábado) AMSTERDÃ
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre.

2º Dia (Domingo) AMSTERDÃ
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

3º Dia (Segunda) AMSTERDÃ- 
CRUZEIRO PELO RENO-FRANKFURT (655 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Ale-
manha. Chegada a Boppard, onde embarcaremos 
para realizar um cruzeiro romântico ao longo do 
Rio Reno, contemplando suas verdes margens, seus 
castelos, vinhedos... até chegar a St. Goar, onde o 
ônibus estará à nossa espera para continuar a via-
gem, contornando as margens do rio, para que você 
possa apreciar a bela paisagem e admirar o famoso 
Rochedo Loreley, em direção a Frankfurt am Maine 
(Frankfurt sobre o Meno), cidade industrial, comer-
cial e capital financeira da Alemanha. Hospedagem.

4º Dia (Terça) FRANKFURT-HEIDELBERG-
ZURIQUE (544 kms)
Café da manhã. Saída para Heidelberg, antiga cidade 
universitária, com tempo livre para passear por suas 
ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu majes-
toso castelo. Continuaremos rumo a Friburgo, cida-
de de entrada da Floresta Negra, uma das regiões 

INCLUI  Cruzeiro ao longo do Reno Amsterdã

Frankfurt

Zurique

Veneza

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30

Escanea-me

DESDE

800 $

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Frankfurt Tryp by Wyndham P
Holiday Inn Frankfurt Airport P

Cidade Hotel Cat.

Zurique Novotel Zurich Airport Messe P
Intercity Zurich Airport P

Veneza Russott (Mestre) P

Hotéis previstos 
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AMSTERDÃ, BERLIM E PRAGA

Amsterdã 2. Berlim 2. Praga 2.
NOITES

Três cidades

DESDE

840 $

1º Dia (Domingo) AMSTERDÃ 
Chegada ao aeroporto internacional de Amsterdã. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

2º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da ma nhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

3º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental 
cidade de Berlim, símbolo da reunificação alemã, 
onde ainda são visíveis os sinais de seu recente 
passado de pós-guerra, e que tornou-se um impor-
tante centro cosmopolita lançador de tendências. 
Hospedagem.

4º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiarizar com 
os principais monumentos, percorrendo os lugares 
mais importantes desta cidade, que se mantinha 
dividida até recentemente, símbolo da reunificação: 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou parlamento, 
Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfursten-
damn...e os restos do muro que dividia a cidade até 
1989. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer 
uma excursão opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen. 

C-3771

5º Dia (Quinta) BERLIM-DRESDEN-PRAGA  
(345 kms) 
Café da manhã e saída rumo à região da Saxônia para 
chegar à sua antiga capital, Dresden, às margens do 
Elba, que é também a capital cultural da Alemanha e foi 
reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial. Tempo livre. Você vai poder desfrutar de uma 
visita opcional ao seu centro histórico monumental. 
Continuação para a República Tcheca para chegar à 
cidade de Praga. Tour panorâmico visitando a Praça 
da Cidade Velha - sua Prefeitura e o famoso Relógio 
Astronômico de 1410, com suas figuras animadas que 
se movimentam a cada mudança de hora -, a Igreja 
de Týn, a Igreja de São Nicolau, a Torre da Pólvora, a 
Praça Venceslau, o Teatro Nacional. Hospedagem. (Por 
motivos de força maior, a Visita Panorâmica poderá 
ser realizada na sexta-feira)

6º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dispo-
sição para desfrutar da cidade ou fazer algumas das 
visitas opcionais que lhe serão oferecidas, como a 
Colina do Castelo, para visitar o interior da Catedral 
de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Imperial, iremos 
visitar a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, conhecida 
como o icônico Santuário do Menino Jesus de Praga, 
finalizando na Ponte Carlos (Karlův most em tcheco).

7º Dia (Sábado) PRAGA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 920 $

Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 27 880 $

Em quarto duplo Novembro 5 a Março 17 840 $

Supl. quarto single 370 $

Supl. meia pensão (6 jantares/almoços) 220 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 24 de acordo com nossa Programação 2024/25.

7
DIAS

Incluindo
• Traslado chegada Amsterdã.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Amsterdã, Berlim  

e Praga.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades

Amsterdã

Berlim

Praga

Saídas 
garantidas

em 
Português

Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P

Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P

Praga Duo P

Clarion Congress P

Panorama Hotel Prague P

Hotéis previstos 
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LIMONCELLO DOLCE VITA
Com Pompeia Com Pompeia

Incluindo
• Transporte com guia acompanhante.
• Ticket de ferry.
• Fones de ouvido em Pompeia.
• Entrada em Pompeia (sem fila).
• Gruta Azul (se as condições climáticas forem 

favoráveis).
• 1 café da manhã, 2 almoços e 1 jantar.

1º Dia ROMA-NÁPOLES-POMPEIA-SORRENTO 
Saída de Roma percorrendo a ”Autostrada del Sole”, 
atravessando as regiões do Lazio e da Campânia. 
Chegada a Nápoles e breve passeio panorâmico  
subindo pela colina Vomero para apreciar as belas 
vistas do Golfo de Nápoles, com o Vesúvio, Capri, 
Ísquia, Prócida e a cidade a seus pés. Tempo para 
fazer fotos e volta para Mergellina. Continuação para 
Pompeia, onde iremos degustar a verdadeira ”piz-
za” napolitana. Visita a um dos sítios arqueológicos 
mais importantes do mundo, Patrimônio Mundial da 
UNESCO, as ruínas de Pompeia. Como numa viagem 
no tempo, você vai voltar aos trágicos dias do ano 
79, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção 
abruptamente, cobrindo a próspera cidade romana 
de mortais cinzas vulcânicas e gases venenosos, cris-
talizando esse local até os dias de hoje.  Durante o 
passeio você vai aprender como era a vida naquele 
momento, visitando as casas da época com seus 
afrescos e mosaicos. Seguiremos ao longo da Costa 
Sorrentina até chegar a Sorrento, onde iremos jantar 
(recomenda-se vestimenta formal). Hospedagem. 

2º Dia SORRENTO-CAPRI-ROMA
Depois do café da manhã embarcaremos rumo 
a Capri. Na chegada, se as condições climáticas 
forem favoráveis, visitaremos a Gruta Azul em bar-
cos a remo. Na volta, iremos do Porto de Marina 
Grande até Anacapri, uma pequena comuna típica 
de estilo mediterrâneo, com uma vista panorâmica 
magnífica de todo o Golfo de Nápoles. Parada para 
um almoço leve e tempo livre para dar um passeio 
na famosa “Piazzeta” e pelas típicas ruas de Capri. À 
tarde, embarcaremos novamente rumo a Nápoles e 
seguiremos para Roma. Fim dos serviços.

1º Dia ROMA-NÁPOLES-POMPEIA-SORRENTO 
Saída de Roma percorrendo a ”Autostrada del Sole”, 
atravessando as regiões do Lazio e da Campânia. 
Chegada a Nápoles e breve passeio panorâmico  
subindo pela colina Vomero para apreciar as belas 
vistas do Golfo de Nápoles, com o Vesúvio, Capri, 
Ísquia, Prócida e a cidade a seus pés. Tempo para 
fazer fotos e volta para Mergellina. Continuação para 
Pompeia, onde iremos degustar a verdadeira ”piz-
za” napolitana. Visita a um dos sítios arqueológicos 
mais importantes do mundo, Patrimônio Mundial da 
UNESCO, as ruínas de Pompeia. Como numa viagem 
no tempo, você vai voltar aos trágicos dias do ano 
79, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção 

abruptamente, cobrindo a próspera cidade romana 
de mortais cinzas vulcânicas e gases venenosos, cris-
talizando esse local até os dias de hoje.  Durante o 
passeio você vai aprender como era a vida naquele 
momento, visitando as casas da época com seus 
afrescos e mosaicos. Seguiremos ao longo da Costa 
Sorrentina até chegar a Sorrento, onde iremos jantar 
(recomenda-se vestimenta formal). Hospedagem. 

2º Dia SORRENTO-CAPRI-SORRENTO
Depois do café da manhã embarcaremos rumo a 
Capri. Na chegada, se as condições climáticas forem 
favoráveis, visitaremos a Gruta Azul em barcos a 
remo. Na volta, iremos do Porto de Marina Grande 
até Anacapri, uma pequena comuna típica de estilo 
mediterrâneo, com uma vista panorâmica magnífica 
de todo o Golfo de Nápoles. Parada para um almoço 
leve e tempo livre para dar um passeio na famosa 
“Piazzeta” e pelas típicas ruas de Capri. Retorno para 
Sorrento. Jantar e hospedagem.

3º Dia SORRENTO-ROMA
Café da manhã no hotel. Na parte da tarde, retorno 
a Roma. Fim dos serviços.

C-927 C-937

Diarias (de Abril a Outubro).
Exceto Abril 30, Maio 1.

Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.
Sorrento Michelangelo P

GH Vesubio P

Hotéis previstos (Pág. 3)

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 710 $
Supl. quarto single 140 $

Incluindo
• Transporte com guia acompanhante.
• Ticket de ferry.
• Fones de ouvido em Pompeia.
• Entrada em Pompeia (sem fila).
• Gruta Azul (se as condições climáticas forem 

favoráveis).
• 2 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares.

Diarias (de Abril a Outubro).
Exceto Abril 29, Maio 1.

Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.
Sorrento Michelangelo P

GH Vesubio P

Hotéis previstos (Pág. 3)

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 915 $
Supl. quarto single 380 $

Notas comuns: 
- Em virtude das frequentes mudanças de transportes e das características dos mesmos, é permitido levar apenas uma 

bagagem por pessoa.
- Durante a estadia em Sorrento, para o jantar, é obrigatório o uso de calças compridas e casaço são obsrigatórios para 

os homens.
- Por razões técnicas, o tour pode ser feito no sentido inverso.
- Os passageiros devem pagar a taxa turística no momento da chegada ao hotel.

2
DIAS

Sorrento 1.
NOITES

3
DIAS

Sorrento 2.
NOITES

Sorrento
Nápoles Pompeia

Roma

Escanea-me Escanea-meDESDE

710 $
DESDE

915 $
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ESCAPADA A ROMA

Cidade Hotel Cat.

Roma Regio / Crosti / Montecarlo 3*

Archimede / Luce / Villafranca 4*

Mediterráneo / Londra 4* Sup

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado de chegada compartilhado com 

assistência. Entrega da documentação com 
apresentação no balcão com horário das 8:00 às 
20:00 hrs. Fora deste horário a documentação 
será entregue no hotel.

• Traslado de saída compartilhado.
• Visita “Descobrindo Roma” com guia local e 

apresentação no ponto de partida do passeio 
(incorporação às custas do passageiro)

• Café da manhã. 

DESDE

280 $

1º Dia ROMA
Chegada a Roma e traslado compartilhado ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia ROMA
Café da manhã. Apresentação às 9h15, em frente 
ao Teatro Argentina, no Largo di Torre Argentina 
52, para a realização do passeio a pé “Descobrindo 
Roma”. Com este passeio a pé de 3 horas, você verá 
os locais mais famosos da cidade, em uma única 
manhã você viajará por séculos de história e desco-
brirá as principais atrações da cidade. Começando 
no Largo Argentina, você visita a Piazza Navona, o 
Panteão, a Fontana di Trevi e Escadaria Espanhola. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

3º Dia ROMA
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Hospe-
dagem.

C-9471

4º Dia ROMA
Café da manhã. Traslado compartilhado para o aero-
porto. Fim dos serviços.

(De 16 de março a 31 de dezembro de 2023)
Datas de saída: Diariamente

4
DIAS

Roma 3.
NOITES

Roma

Escanea-me

NOVO

Preços por pessoa USD Noite extra

Temporadas: Cat. Quarto
Duplo

Supl. 
Single

Quarto
Duplo

Supl. 
Single

13/Março-30/Junho, 1/Setembro-31/Outubro,  
24 a 31/Dezembro/2023

3* 425  $ 155  $ 100  $ 55  $
4* 505  $ 170  $ 135  $ 75  $

4*Sup 605  $ 200  $ 160  $ 95  $

1/Julho - 31/Agosto
3* 305  $ 155  $ 70  $ 50  $
4* 370  $ 180  $ 90  $ 70  $

4*Sup 430  $ 220  $ 115  $ 100  $

1/Novembro - 23/Dezembro/2023
3* 280  $ 130  $ 60  $ 40  $
4* 345  $ 170  $ 80  $ 55  $

4*Sup 415  $ 175  $ 100  $ 75  $

Notas: A Taxa de Turismo deve ser paga pelo passageiro diretamente no hotel. O dia da excursão pode mudar, dependendo 
da operação.
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SABOR DA TOSCANA

Roma 3. Florença 1.
NOITES

De Roma a Florença

C-6621

palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

3º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais para o qual recomendamos uma 
excursão opcional a Nápoles, com pequeno circui-
to panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os 
imperadores romanos por suas belezas naturais, e 
a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai 
conhecer as melhores ruínas arqueológicas.

4º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) FLORENÇA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 740 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 29 710 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 19 640 $

Supl. quarto single 230 $

Supl. (1 jantar/almoço) em Florença 30 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 26 de acordo com nossa Programação 2024/25.

5
DIAS

1º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino.  Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre.

2º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 

INCLUI:  Audiência Papal

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma e Florença. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades
• Taxas Municipais.

Roma

Florença

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26
2024
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro 6 13 20 27
Março 5 12 19 26

Escanea-me DESDE

640 $

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

Papillo Hotel Roma P

Florença B & B Novoli T

Mirage P

Hotéis previstos 
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SABOR DO VÊNETO
De Roma a Veneza

C-6721

4º Dia (Sexta) ROMA - FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana para chegar à 
sua capital, Florença. Visita panorâmica a pé nesta 
cidade desbordante de arte, história e cultura, pela 
qual passaram Michelangelo e Dante Alighieri. Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) FLORENÇA - VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Vene-
za. Chegaremos ao Tronchetto para embarcar em 
direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa 
visita panorâmica a pé nesta cidade singular cons-
truída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) VENEZA 
Café da manhã. Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 890 $

Em quarto duplo Julho 4 a Agosto 29 850 $

Em quarto duplo Outubro 31 a Março 19 780 $

Supl. quarto single 270 $

Supl. (2 jantares/almoços)
em Florença e Veneza 60 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 26 de acordo com nossa Programação 2024/25.

6
DIAS

Roma 3. Florença 1. Veneza 1.
NOITES

Incluindo
• Traslado: Chegada Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Roma, Florença e 

Veneza. 
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais.

1º Dia (Terça) ROMA 
Chegada ao aeroporto internacional de Roma Ciam-
pino/Fuimicino. Assistência e traslado ao hotel. Hos-
pedagem e resto do dia livre.

2º Dia (Quarta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. No início da manhã 
faremos nossa visita panorâmica à Roma Imperial 
com os Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de Cons-
tantino, Termas de Caracalla, Circus Maximus ... Ao 
final da visita assistiremos à AUDIÊNCIA PAPAL (se 
o Santo Padre estiver no Vaticano). No restante da 
manhã você pode visitar opcionalmente os famosos 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina com os afrescos 
de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro 
- com nossas reservas exclusivas você vai ganhar 
tempo ao evitar as longas filas para entrar. À tarde, 
você pode fazer uma visita opcional para conhecer 
a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, a partir dos quais os Estados Pon-
tifícios eram governados.

3º Dia (Quinta) ROMA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para 
atividades pessoais para o qual recomendamos 
uma excursão opcional a Nápoles, com peque-
no circuito panorâmico; a Capri, ilha mítica que 
cativou os imperadores romanos por suas bele-
zas naturais, e a Pompéia, antiga cidade romana 
sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio no ano 
79, onde você vai conhecer as melhores ruínas 
arqueológicas.

INCLUI:  Audiência Papal

Roma

Florença

Veneza

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Terças-feiras

Escanea-me DESDE

780 $

Cidade Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florença B & B Novoli T
Mirage P

Veneza Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Hotéis previstos 
Marzo 28
Abril 4 11 18 25
Mayo 2 9 16 23 30
Junio 6 13 20 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 5 12 19 26
Octubre 3 10 17 24 31
Noviembre 7 14 21 28
Diciembre 5 12 19 26
2024
Enero 2 9 16 23 30
Febrero 6 13 20 27
Marzo 5 12 19 26
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CONHEÇA ITÁLIA

Veneza 1. Florença 1. Roma 3.
NOITES

De Veneza a Roma

1º Dia (Segunda o Quarta) VENEZA  
Chegada ao aeroporto de Veneza-Marco Polo. Assi-
sência e traslado ao hotel. Alojamento e resto do 
dia livre. 

2º Dia (Terça o Quinta) VENEZA-FLORENÇA 
(256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embar-
car em direção à Piazza San Marco, onde terá início 
nossa visita panorâmica a pé nesta cidade singular 
construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais 
românticos. Você vai admirar a magnífica fachada da 
Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio 
Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo livre. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôn-
dola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva 
pela Laguna de Veneza. Continuação para Floren-
ça, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Hospedagem.

3º Dia (Quarta o Sexta) FLORENÇA-ROMA  
(275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade 
desbordante de arte, história e cultura, pela qual 
passaram Michelangelo e Dante Alighieri.  Você 
vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: 
a Catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo 
Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do 
Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio… Posteriormente, saída para Roma. Hospe-
dagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
para conhecer a Roma Barroca, com suas famosas 
fontes,  praças e palácios papais, a partir dos quais 
os Estados Pontifícios eram governados.

C-5711 e C-3731

4º Dia (Quinta o Sabado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica 
à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Impe-
riais, Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo 
e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. 
Possibilidade fazer uma visita opcional aos famo-
sos Museus Vaticanos, à Capela Sistina com os 
afrescos de Michelangelo e ao interior da Basílica 
de São Pedro - com nossas reservas exclusivas, 
evitaremos as longas filas de espera para entrar. 
Restante do dia livre.

5º Dia(Sexta o Domingo)ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais: recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâ-
mico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores 
romanos por suas belezas naturais, e a Pompéia, 
antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do 
vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer 
as melhores ruínas arqueológicas.

6º Dia (Sábado o Segunda) ROMA 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

6
DIAS

GA

RANTIDASDatas de saída:  
Segundas o Quartas-feiras

Roma

Florença

Veneza

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 870 $
Em quarto duplo Julho 3 a Agosto 28 830 $
Em quarto duplo Outubro 30 a Março 20 800 $
Supl. quarto single 280 $
Supl. Veneza e Florença  
(2 jantares/almoços) 70 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Preços a partir de Março 25 de acordo com nossa Programação 2024/25.

Incluindo
• Traslado: Chegada Veneza.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Veneza, Florença e 

Roma.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxas Municipais.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Março 29
Abril 3 5 10 12 17 19 24 26
Maio 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Junho 5 7 12 14 19 21 26 28
Julho 3 5 10 12 17 19 24 26 31
Agosto 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Setembro 4 6 11 13 18 20 25 27
Outubro 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Novembro 1 6 8 13 15 20 22 27 29
Dezembro 4 6 11 13 18 20 25 27
2024
Janeiro 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Fevereiro 5 7 12 14 19 21 26 28
Março 4 6 11 13 18 20 25 27

Escanea-me DESDE

800 $

Hotéis previstos 
Cidade Hotel Cat.

Veneza Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P
Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florença B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P
Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P
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SANTUÁRIOS ITALIANOS

Roma 2. San Giovanni 2. Assis 1.
NOITES

Cidade Hotel Cat

Roma Fleming P

San Giovanni Gaggiano TS
Vallerossa TS

Assis Windsor Savoia TS

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados Chegada/Saída Roma.
• Café da manhã buffet. 
• Visitas indicadas no programa
• Visita com guia local em Assis.
• Impostos Municipais.
• Seguro turístico.

DESDE

1.185 $

1º Dia (Domingo) ROMA
Chegada a Roma. Traslado ao hotel. Hospedagem. 
Resto do tempo livre.

2º Dia (Segunda) ROMA-PIETRELCINA- 
SAN GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Café da manhã. Partida às 08:00 horas para San 
Giovanni Rotondo, localizada na encantadora região 
de Puglia, cuja costa se estende desde os arenosos 
Oso Torre e Porto Cesario até às rochas de Otranto 
e Santa Maria di Leuca e San Giovanni Rotondo. 
Durante o passeio, faremos uma parada na bela 
cidade de Pietrelcina, localizada na província de 
Benevento, na Campânia, região do sul da Itália. Local 
de nascimento de Francesco Forgione, São Pio de 
Pietrelcina (Padre Pio) que nasceu em uma pequena 
casa nesta antiga vila em 1887. Continuação para 
San Giovanni Rotondo. Hospedagem.

3º Dia (Terça) SAN GIOVANNI ROTONDO-
MONTE SANT’ANGELO- 
SAN GIOVANNI ROTONDO
Café da manhã. Visita da cidade, um dos símbolos 
do cristianismo, caridade e amor ao próximo. Visita-
remos o Santuário do Padre Pio, herdeiro espiritual 
de São Francisco de Assis. Padre Pio foi o primeiro 
padre a ter as marcas da crucificação (Os Estigmas) 
impressas em seu corpo. Enviado ao convento de 
San Giovanni Rotondo em 4 de setembro de 1916, 
ele fez duas iniciativas em duas direções: uma verti-
cal em direção a Deus, com o estabelecimento dos 
“Grupos de Oração”, e o outro horizontalmente aos 
irmãos, com a construção de um moderno hospital: 
“Casa Alivio del Sufrimiento”. Visitaremos o antigo 
mosteiro com o quarto onde viveu Padre Pio, suas 
roupas e artigos de uso diário, a antiga Igreja de 
“Santa María de la Gracia” onde celebrava missas 
todos os dias. O túmulo está na nova igreja, onde 
milhões de peregrinos o visitam. À tarde visitaremos 
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o Monte Sant’Angelo, com o místico Santuário de 
San Miguel Arcángel. Sua história está relacionada 
à aparição do Arcanjo São Miguel na Gruta, em 8 de 
maio de 490, e às sucessivas aparições (492 e 493) 
que fizeram deste local de devoção e destino de 
peregrinação. Continuaremos com sua bela Basí-
lica, o caminho franciscano também chamado de 
Via Sacra de los Longabardos, o Campanário, além 
de outros pontos de interesse peregrino. Retorno 
a San Giovanni Rotondo. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) SAN GIOVANNI ROTONDO-
LANCIANO-ASSIS (450 kms)
Café da manhã. Partida para Lanciano para visitar 
o Santuário do Milagre Eucarístico. Lanciano é uma 
pequena vila medieval, onde se encontra, há mais 
de 12 séculos, o primeiro e maior dos milagres euca-
rísticos que podemos ver quando visitamos a Igreja 
de São Francisco. Continuação para Loreto, onde se 
encontra a Santa Casa, localizada no centro da Gran-
de Basílica e que se tornou um dos grandes centros 
de peregrinação. É a mesma casa de Nazaré que o 
Arcanjo Gabriel visitou na Anunciação à Bem-Aventu-
rada Virgem Maria, é lá onde o “ o Verbo se fez carne 
e habitou entre nós”. Chegada a Assis, a cidade de 
São Francisco pela medieval Porta Nova, seguiremos 

até a Igreja de Santa Clara, a Igreja Nova, onde se 
encontram os restos da casa de São Francisco e a 
Praça da Cidade, onde se pode admirar os dois edifí-
cios municipais, o Templo de Minerva. Continuaremos 
com uma visita à Basílica de São Francisco de Assis, 
em estilo gótico, reconstruída após o terremoto de 
1997 que danificou parte da basílica superior, bem 
como os afrescos de 130 metros. Numa pequena 
cripta, sob o altar-mor, encontram-se os restos do 
Santo. Hospedagem.

5º Dia (Quinta) ASSIS-CASCIA-ROMA (250 kms)
Café da manhã. Saída para Cássia, complexo reli-
gioso onde se venera Santa Rita, onde a santa viveu 
a sua experiência de vida monástica durante mais 
de quarenta anos, até à sua morte. Este complexo, 
construído no século XIII, foi originalmente dedicado 
a Santa Maria Madalena e ampliado no século XVIII 
para abrigar as Irmãs da Comunidade Agostiniana. 
No mosteiro você pode ver alguns lugares funda-
mentais da vida de Santa Rita, o pátio com poço, 
o antigo coro que conserva os afrescos do século 
XVI e as pinturas dos séculos XVII e XVIII, o oratório 
onde Santa Rita recebeu os estigmas, as celas, o 
quarto da santa e outros que contêm objetos que 
lhe pertenciam, como a aliança de casamento e 

vários sarcófagos. O jardim de rosas, recriado para 
recordar o milagre da rosa e dos figos. Chegada a 
Roma, a Cidade Eterna. Hospedagem.

6º Dia (Sexta) ROMA
Café da manhã. Na hora indicada, traslado para o 
aeroporto. Fim dos serviços.

Observação: 
- O acesso às Igrejas, Mosteiros, Santuários e Basílicas 

não é permitido de bermudas e saias curtas (shorts) bem 
como ombros nus.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo 1.185 $
Supl. quarto single 430 $

6
DIAS

Datas de saída: Domingos
Abril 9 23 30
Maio 14
Junho 11 25
Julho 2 16
Agosto 13 27
Setembro 10 24
Outubro 1 15
Novembro 5 19

GA

RANTIDAS

Escanea-me

Assis

Cascia

San Giovanni 
Rotondo

Roma

Pietrelcina

Lanciano



Cidade Hotel Cat.

Região 
Verona 

Hotel Borghetti T

Região  
dos Lagos

Gran Hotel Varese P

Villa Porro Pirelli P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada/Veneza, saída/Milão 

MXP ou LIN (tempo máximo de espera no 
aeroporto na chegada 1 hora)

• Ônibus com guia acompanhante (bilíngue 
espanhol-francês)

• Café da manhã diário.
• 5 almoços e 6 jantares.
• Visitas mencionadas no programa
• Áudio-guias durante o circuito
• Passeios de barco para as Ilhas Borromeu, 

Lago Orta e Lago Garda
• Passeio de trem por Orta
• Visitas guiadas em Verona, Sirmione, Como.
• Ingressos para os seguintes locais: Ilhas 

Borromeu: Isola Bella e Isola Madre (jardins 
e palácio). Lago Maggiore: ingresso e tour 
guiado aos jardins botânicos da Villa Taranto.

• Seguro turístico.

Datas de saída: Sábados
Maio 20  
Junho 10 17  
Julho 8 22
Agosto 5 26  
Setembro 2 16  
Outubro 7  

Preços por pessoa USD

Maio 20, Junho 10, 17, Setembro 2, 16, Outubro 7 
Em quarto duplo 1.765 $
Supl. quarto single 440 $

Julho 8, 22, Agosto 5,26 
Em quarto duplo 1.820 $
Supl. quarto single 440 $
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DESCUBRA OS GRANDES  
LAGOS ITALIANOS

DESDE

1.765 $

1º Dia (Sábado) VENEZA-VERONA
Chegada ao aeroporto de Veneza. Recepção e tras-
lado ao hotel na região de Verona. Jantar e hos-
pedagem.
2º Dia (Domingo) VERONA
Café da manhã. Visita à charmosa cidade-museu 
de Verona, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO por sua arquitetura, onde coexistem 
monumentos dos períodos romano, gótico e renas-
centista. É um exemplo excepcional do conceito de 
cidade amuralhada em vários períodos-chave da 
história europeia. A cidade é famosa por sua arena, 
construída durante o reinado do imperador Augusto 
no ano 30 d.C., cujo anfiteatro podia receber até 
30.000 espectadores para as lutas de gladiadores 
ou outros programas populares. Almoço durante a 
excursão. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.
3º Dia (Segunda) LAGO DE GARDA
Café da manhã. Partida para o Lago de Garda, 
o maior lago da Itália. Situado entre os Alpes e a 
planície padana, rodeado de palmeiras, oliveiras, 
laranjeiras e limoeiros e vinhedos, situa-se entre três 
regiões: Lombardia, Trentino-Alto Ádige e Veneto. 
Almoço em Sirmione, seguido de uma visita guiada 
a esta bonita cidade. A cidade preserva importantes 
vestígios romanos e medievais. Embarcamos em 
um passeio de barco de 30 minutos por Sirmione. 
Tempo livre em Desenzano del Garda. Retorno ao 
hotel. Jantar e hospedagem.
4º Dia (Terça) LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago Como, localizado 
no centro dos Alpes conhecido por seu clima muito 
agradável. A paisagem é surpreendente e oferece 
mil nuances: águas verdes e azul-turquesa, cidades 
situadas entre montanhas e costas, cidades ricas em 
história e cultura... visita guiada a Como. Junto ao 
lago, esta bela cidade convida a relaxar e desfrutar 
da “dolce vita”. Almoço e tempo livre em Como. 
Continuamos nossa viagem para a região do Lago 
Maggiore. Jantar e hospedagem.
5º Dia (Quarta) ILHAS BORROMEU
Café da manhã. Partida para as três belas ilhas Bor-
romeu, tão queridas a Ernest Hemingway. Desco-
briremos a Isola Madre, a maior, que tem uma linda 
coleção de porcelanas e magníficos jardins artísti-
cos com diferentes espécies de aves. Visitaremos o 
palácio do século XVI e seus jardins. Continuação 
para a Isola dei Pescatori (Ilha dos Pescadores), a 
menor, mas a mais pitoresca das ilhas devido à sua 
ótima preservação e suas ruas estreitas ladeadas 
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por casas tradicionais. Almoço e navegação para a 
Ilha Bella. Visita do Palácio Borromeu do século XVI, 
que deve a sua grandeza aos seus enormes salões, 
salas, salas de música e arsenais, bem como ao seu 
magnífico jardim com a sua variedade de plantas 
exóticas e seus dez terraços sobrepostos. Retorno 
ao hotel. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Quinta) JARDIM BOTÂNICO DE VILLA 
TARANTO-LAGO DE ORTA-ILHA DE SAN GIULIO
Café da manhã. Visita do magnífico jardim botânico 
de Villa Taranto, que abriga mais de 20.000 espécies 
de plantas. Continuação em direção ao Lago Orta, 
um dos resorts mais românticos e tranquilos do 
Vale do Pó. Está separado do Lago Maggiore pelo 
Monte Mottarone e tem margens arborizadas e uma 
superfície lisa de onde emerge a pequena ilha de San 
Giulio com sua basílica românica. Vamos descobrir 
a encantadora vila de Orta, com as suas estreitas 
ruas ladeadas por casas antigas, algumas das que 
têm magníficos portões de ferro forjado que dão 
acesso a pátios interiores. A velha praça do mercado 
e da prefeitura renascentista. Viagem de barco de 
Orta até à ilha de San Giulio (ida e volta). Almoço 
durante a excursão. Retorno para o estacionamento 
em um pequeno trem e depois para o hotel. Jantar 
e hospedagem.
7º Dia (Sexta) MILÃO
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Milão. 
Fim dos serviços.
Notas: 
- Durante congressos e eventos especiais, nos reservamos 

o direito de oferecer hotéis alternativos 3*/4* nas cidades 
indicadas ou em seus arredores. 

- Este programa pode ser feito na ordem inversa. 

- O itinerário pode ser alterado, mas o conteúdo e as visitas 
serão sempre respeitados.

- Nos reservamos o direito de usar hotéis sem categoriza-
ção oficial, com qualidade e categoria correspondentes 

a estabelecimentos de 3 ou 4 estrelas respectivamente 
e que são utilizados para este produto.

- Taxas turísticas devem ser pagadas diretamente pelo 
passageiro no hotel.

7
DIAS

Região de Verona  2. Região dos Lagos 4.
NOITES

Escanea-me

· M
O D I F I C ADO 
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NERARIO

Milão

Verona

Lago Como
Lago 
Orta

ilhas Borromeu

ilha de 
San Giulio

Lago 
de Garda

ITÁLIA
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ITÁLIA DE TREM
(Roma-Roma, Roma-Milão ou Roma-Veneza)

Incluindo
• Café da manhã diário.
• Traslado coletivo de chegada em Roma, com 

assistência. Entrega da documentação com 
apresentação no nosso balcão das 8h00 às 20h00, 
fora deste horário ou na chegada a Veneza a 
documentação será entregue no hotel.

• Traslado de saída coletivo.
• Viagens de trem em 2ª classe.
• Visita “Descobrindo Roma” com guia local, com 

apresentação no ponto de partida do passeio 
(incorporação por conta do passageiro).

• Passeio panorâmico a pé por Florença com guia 
local, com apresentação no ponto de partida do 
tour (incorporação por conta do passageiro) ou, 
alternativamente, uma visita à Galeria da Academia.

• Passeio panorâmico a pé por Veneza com guia 
local, com apresentação no ponto de partida do 
tour (incorporação por conta do passageiro) ou 
alternativamente uma visita a Murano, Burano e 
Torcello.

DESDE

915 $

1º Dia ROMA
Chegada a Roma e traslado em grupo ao hotel. 
Hospedagem.

2º Dia ROMA
Hospedagem e café da manhã. Encontro às 9h15 
em frente ao Teatro Argentina, no Largo di torre 
Argentina, 52 para o passeio a pé “Descobrindo 
Roma” (3 horas). Você verá os locais mais famosos 
da cidade. Em uma única manhã você viajará por 
séculos de história e descobrirá as principais atra-
ções da cidade. Começando no Largo Argentina, 
você visitará a Plaza Navona, Panteão, a Fonte de 
Trevi e a Escadaria Espanhola. Resto do dia livre.

3º Dia ROMA-FLORENÇA (trem)
Café da manhã. No início da manhã, comparecimento 
na estação ferroviária (traslado por conta própria) 
para partir para Florença. Chegada e traslado ao 
hotel por conta própria. Tarde livre. Hospedagem.

4º Dia FLORENÇA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, passeio 
pela cidade. A primeira etapa da caminhada será a 
Piazza della Repubblica, uma das mais elegantes 
de Florença, onde estão localizados os cafés mais 
requintados da cidade. Continuamos pelas ruas e 
caminhos mais característicos até chegarmos à Log-
gia del Mercato Nuovo, aqui teremos a oportunidade 
de acariciar o focinho do famoso Porcellino, pois traz 
boa sorte. A uma curta distância, encontramos a Pon-
te Vecchio, um verdadeiro ícone da cidade famosa 
por abrigar os joalheiros mais exclusivos de Florença 
e por sua estrutura única que conseguiu ser a única 
ponte que sobreviveu às bombas da Segunda Guerra 
Mundial. Passando pela Accademia dei Georgofili 
e pela Piazzale degli Uffizi, chegaremos ao coração 
de Florença, a Piazza della Signoria, um verdadei-
ro museu a céu aberto dominado pelo imponente 
Palazzo Vecchio e a magnífica Loggia dei Lanzi que 
guarda maravilhosas estátuas originais como Perseu 
por Cellini e Ratto delle Sabine de Giambologna. A 
viagem pela descoberta das maravilhas de Florença 
culminará na Piazza San Giovanni, centro do maravi-
lhoso Duomo e da Cúpula de Brunelleschi, bem como 
do Batistério e do Campanário de Giotto. Tarde livre.

5º Dia FLORENÇA-VENEZA (trem)
Café da manhã. No início da manhã, comparecimento 
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na estação ferroviária (traslado por conta própria) 
para partir para Veneza. Chegada e traslado ao 
hotel por conta própria. Tarde livre. Hospedagem. 
(Veneza Ilha)

6º Dia VENEZA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita a pé com guia passando pelos monumentos 
mais importantes da história de Veneza (só parte 
exterior): Piazza San Marco com seus monumentos, 
Santa Maria Formosa, Campo Santi Giovanni e Paolo, 
a casa de Marco Polo e o teatro Malibran. Retorno a 
San Marco passando pela Mercerie, artéria vital que 
liga Rialto a San Marco e uma das ruas comerciais 
mais importantes. Restante do dia livre.

7º Dia VENEZA-FIM, VENEZA-ROMA,  
VENEZA-MILÃO
Passageiros que finalizam em Veneza, após o café 
da manhã, traslado coletivo ao aeroporto. Fim dos 
serviços
Passageiros com destino a Roma, após o café da 
manhã, tempo livre até à hora de partida do trem 
(traslado por conta própria). Chegada a Roma e 
traslado ao hotel por conta própria. Hospedagem.
Passageiros para Milão, café da manhã e saída de 
trem pela manhã (traslado por sua conta). Chega-
da em Milão e traslado ao hotel por conta própria. 
Hospedagem.

8º Dia ROMA ou MILÃO
Café da manhã. Traslado em grupo ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

(De Março 16 a Dezembro 31)
Datas de saída: Diárias

7/8
DIAS

Roma 2/3. Florença 2. Veneza 2. Milão 1.
NOITES

Roma

Florença

VenezaMilão

Preços por pessoa USD Roma-Veneza
7 dias

Roma-Milão
8 dias

Roma-Roma
8 dias

1/Novembro a 23/Dezembro 
Em quarto duplo 915 $ 1.115 $ 1.115 $
Supl. quarto single 415 $ 465 $ 475 $
De 5/Julho a 27/Agosto
Em quarto duplo 1.120 $ 1.285 $ 1.295 $
Supl. quarto single 515 $ 585 $ 580 $
De 16/Março a 4/Julho, 28/Agosto a 31/Outubro, 24 a 31/Dezembro
Em quarto duplo 1.535 $ 1.640 $ 1.640 $
Supl. quarto single 480 $ 565 $ 565 $
Notas: A taxa turística de estadia deve ser paga pelo passageiro diretamente no hotel. A ordem das visitas pode mudar depen-
dendo da operação

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Roma Archimede / Luce / 4*
Villafranca 4*

Florença Diplomatic/ 4*
Adler Cavalieri 4*

Veneza Carlton Grand Canal / 4*
Principe / Amadeus 4*

Milão Starhotels Tourist / 4*
Novotel 4*

Hotéis previstos 
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CORES DA SICÍLIA

Palermo/Zona 3. Agrigento/Zona 1.  
Zona Oriental 3.NOITES

Dando uma volta na ilha

Cidade Hotel Cat.

Palermo/ 
Zona

Cristal Palace P
Palazzo Sitano P
Garibaldi P
Splendid La Torre P

Agrigento/ 
Zona

Kore P
Grand Hotel Mose P
Dioscuri By Palace P

Zona Oriental NH Catania Centro (Catania) P
President Park Hotel 
(Acicastello)

P

Grand Hotel Yachting Palace 
(Marina di Riposto) 

P

Grande Albergo Maugeri / 
Santa Tecla Palace (Acireale) 

P

Catania International Airport 
(Catania) 

P

Villa Paradiso dell’Etna  
(S.G. La Punta) 

P

Caesar Palace (Giardini Naxos) P
Complesso Antares Olimpo 
(letoianni)

P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslado de chegada/saída de Palermo.
• Ônibus de luxo de alto conforto com ar 

condicionado.
• Guia acompanhante multilíngue.
• Regime de pensão completa. (bebidas incluídas 

nas refeições).
• Degustação de mel no Monte Etna.
• Visita com degustação em uma vinícola
• Degustação de doces de amêndoa
• Ingressos para sitios e museus
• Visitas de acordo com o programa.
• Dispositivos de áudio.

DESDE

1.775 $

C-986

Romano, o Latomie e a Orelha de Dionísio. Almoço 
durante a excursão. À tarde, passeio por Noto, uma 
verdadeira jóia do barroco siciliano. Retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quinta) SICÍLIA ORIENTAL-CATANIA-
CEFALU-PALERMO
Café da manhã. Partida para Catânia e passeio pelo 
centro histórico. Tempo livre disponível e um peque-
no lanche nas ruas de Catania (dependendo da época 
pode ser uma “arancina” (bolinho de arroz frito típico 
da região), um sorvete, uma granita, etc.) Continuação 
para Cefalú. Almoço . Visita da cidade e tempo livre. 
Partida para a zona oeste. Jantar e hospedagem na 
zona de Palermo ou arredores.

7º Dia (Sexta) PALERMO-MONREALE-PALERMO
Café da manhã. Visita do centro histórico de Paler-
mo, do Duomo e do Claustro de Monreale. Almo-
ço e tarde livre no centro de Palermo. Retorno ao 
hotel. Jantar e hospedagem. (de 2 de junho a 15 
de setembro, o tempo livre no centro é substituído 
pelo tempo livre na praia de Mondello).

8º Dia (Sábado) PALERMO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas: 
- O itinerário pode ser modificado ou invertido, mas garan-

tindo todas as visitas e excursões mencionadas.
- Eventual taxa ecológica adicional e taxa de hospedagem 

turístico, a pagar diretamente no hotel.
- As entradas nos monumentos não estão inclusas.

(De Abril 1 a Novembro 25)
Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

8
DIAS

1º Dia (Sábado) PALERMO
Chegada a Palermo. Traslado ao hotel. Jantar e 
hospedagem, na zona de Palermo ou arredores.

2º Dia (Domingo) PALERMO-ERICE-MARSALA-
SCIACCA-AGRIGENTO
Café da manhã. Partida para Erice, visita de orien-
tação da cidade e pequena degustação de doces 
típicos de amêndoa. (Se não for possível chegar 
à cidade de Erice devido ao fechamento de uma 
estrada, será feita a visita a Trapani). Continuação 
até Marsala e visita a uma adega com uma pequena 
degustação. Almoço durante a excursão e à tarde 
saída para Sciacca onde faremos uma curta caminha-
da. Partida para Agrigento. Jantar e hospedagem, 
na zona de Agrigento ou arredores.

3º Dia (Segunda) AGRIGENTO-PIAZZA 
ARMERINA- SICÍLIA ORIENTAL
Café da manhã. Visita ao Vale dos Templos de Agri-
gento. Em seguida, saída para a Piazza Armerina, 
almoço durante a excursão e visita à Villa Romana 
chamada “Del Casale”, famosa por seus mosaicos. 
Partida para a parte oriental da ilha e hospedagem 
em Catania, Giardini Naxos ou arredores. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Terça) SICÍLIA ORIENTAL-ETNA-
TAORMINA-SICÍLIA ORIENTAL
Café da manhã. Excursão ao Etna com subida de 
ônibus até 1900 mt. (no caso de condições climáticas 
adversas, subiremos a uma altura de 700 metros e 
pararemos em Zafferana Etnea, onde você pode ver 
os restos da erupção de 1992), e a possibilidade de 
subir (com suplemento de pagamento direto) por 
ônibus 4x4 e guia autorizado para visitar as principais 
crateras. Pequena degustação de mel da região e 
almoço durante a excursão. À tarde, visita a Taormina 
e seu Teatro Antigo. Tempo livre disponível. Retorno 
ao hotel. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) SICÍLIA ORIENTAL-SIRACUSA-
NOTO-SICÍLIA ORIENTAL
Café da manhã. Visita do centro histórico (Ortigia) 
com o Templo de Minerva e a Fonte de Aretusa. A 
zona arqueológica com o Teatro Grego, o Anfiteatro 

Pensão Completa

Agrigento Zona Oriental

Palermo

Escanea-me

Preços por pessoa USD
Abril: 1, 15, 22, Maio: 6, 13, 20,  
del 3/Junho al 22/Julho, Set: 23,30,  
del 7/Outubro al 25/Novembro
Em quarto duplo 1.775 $
Supl. quarto single 625 $
Abril: 8, 29, Maio: 27, Julho: 29, 
del 5/Agosto al 16/Setembro 
Em quarto duplo 1.830 $
Supl. quarto single 625 $
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FANTASÍA ITALIANA

Roma 3. Florença 2. Veneza 2.
NOITES

Com museus do Vaticano

DESDE

1.610 $

C-9875

8
DIAS

Roma

Florença

Veneza

Escanea-me

1º Dia ROMA
Ben-vindo a Roma. Recepção no aeroporto e trasla-
do ao hotel. Resto do dia livre. Às 19:45 hrs traslado 
de hotel a Via del Teatro Macello. Nosso guia local 
o levará a descobrir e área chamada Gueto Judeu, 
um dos bairros mais bonitos de Roma, repleto de 
história e cultura, pode ser considerado o coração e 
a alma da culinária romana. As belas fontes são um 
símbolo de Roma, e uma das mais bonitas é a Fonte 
da Tartaruga (Fontana delle Tartarughe) na Piazza 
Mattei. Depois vamos até a Piazza Della Rotonda para 
ver o maravilhoso Panteão. Próxima parada, a mais 
famosa de todas as fontes: a Fontana di Trevi, não se 
esqueça de jogar uma moeda sempre por cima do 
ombro direto para retornar a Roma. Continuaremos 
em direção à Piazza di Spagna... Depois desta cami-
nhada intensa e gratificante, só falta uma coisa para 
encerrar essa experiência: descanse saboreando um 
Gelato cremoso, por nossa conta! Retorno ao hotel 
por conta própria. Hospedagem.

2º Dia ROMA-ASSIS-SIENA-FLORENÇA
Café da manhã e saída de ônibus as 7:15hs para Assis. 
Tempo livre para visitar a Basílica de São Francisco, com 
o túmulo do Santo e as pinturas de Giotto. Continua-
ção para Siena, monumental e medieval, totalmente 
cercada por robustas muralhas, conhecida por ter uma 
das praças mais belas do mundo, a Piazza del Campo, 
local da corrida de cavalos “Palio delle Contrade”. 
Continuação para Florença. Jantar e hospedagem.

3º Dia FLORENÇA
Café da manhã. Visita nesta maravilhosa cidade onde o 
talento italiano se manifesta em todo o seu esplendor. 
O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério 
e a Catedral constituem um conjunto extraordinário 
de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais 
se verifica a transição da arte de Florença do medieval 
ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria 
del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de Florença 
durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi 
contrastando com a silhueta do Campanário projetado 
e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana 
famosa pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta 
do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Pia-
zza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de 
aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que 
se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. 
Almoço em um típico restaurante toscano. Tarde livre 
e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). 

4º Dia FLORENÇA-BOLONHA-PÁDUA-VENEZA 
Café da manhã. Partida para Bolonha. Chegada a 
esta cidade rica em monumentos elegantes e famosa 
pelos seus 40 kms de arcadas e varandas. Partindo da 
Piazza Malpighi, chegaremos à Piazza del Nettuno e 
à Piazza Maggiore, o coração da cidade. Revestidas 
de belos monumentos medievais e renascentistas, 
essas duas praças de pedestres são um epicentro da 
vida urbana: a Fonte de Neptuno, o Palazzo Comu-
nale, o Palazzo de Re-Enzo e Podestá, e a Basílica 
de San Petronio, que originalmente seria maior que 
a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Conti-
nuação para Pádua com sua simbólica Basílica de 
San Antonio. À tarde chegada a Veneza, cidade das 
gôndolas, enriquecida graças às suas obras de arte 
nascidas da fusão das culturas oriental e ocidental. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia VENEZA
Café da manhã. Traslado até Praça San Marco para a 
visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio 
Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sede 
dos Duques, do governo e da corte de justiça, que 
se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte 
dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Após 
este passeio a pé, oferecemos-lhe um spritz ou um 
prosecco para coroar sua visita com a companhia 
de seu guia. Tarde livre. Hospedagem.

6º Dia VENEZA-MONTEPULCIANO (região 
símbolo do vinho-TOSCANA)-ROMA
Café da manhã. Partida de ônibus da Piazzale Roma 
para a região simbólica dos vinhos Val di Chiana na 
Toscana. Zona marcada por suaves colinas e vales, 

vinhas. Entre eles estão igrejas românicas e cidades 
antigas. Visitaremos uma autêntica cidade de inte-
resse histórico e artístico: Montepulciano. Um belo 
enclave medieval conhecido por seu vinho “nobile”, 
um vinho tinto de fama internacional que pode ser 
comprado nas vinícolas e lojas da cidade. Para os 
amantes do vinho e do jazz, o Jazz & Wine Festival 
é realizado em julho. Almoço em restaurante típico. 
À tarde chegada a Roma. Hospedagem.

7º Dia ROMA
Café da manhã. Saída às 7:45/8:00 hrs para visitar 
os Museus do Vaticano, com nossa entrada exclusiva 
Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos 
museus, você verá uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo. Uma oportunidade para 
admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tape-

tes e os quartos de Rafael concluindo com a fantástica 
Capela Sistina. O tour não poderia estar completo 
sem a Praça de São Pedro. Poderá admirar a Basílica 
de San Pedro (exterior). Tarde livre. Hospedagem.

8º Dia ROMA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e fim de 
nossos serviços.
Notas: 
- Por motivos de organização, o itinerário pode ser modi-

ficado ou invertido sem aviso prévio.
- Taxas turísticas devem ser pagas diretamente pelo pas-

sageiro no hotel.
- Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio 

devido ao aumento do IVA, tarifas locais ou taxas de con-
gestionamento de ônibus não comunicados no momento 
da publicação do programa.

Cidade Hotel Cat

Roma St. Martin P

Florença Raffaello P

Veneza Delfino (Mestre) P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada e saída Roma.
• Ônibus de luxo com WI-FI 
• Guia acompanhante, bilingüe.
• Visitas indicadas no programa.
• Café da manhã diário, 2 almoços e 2 jantares.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.735 $
Supl. quarto single 690 $
Agosto 4, 6, 11, 13, 18, 20
Em quarto duplo 1.610 $
Supl. quarto single 605 $

Datas de saída: 
Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 5 7 12 14 19 21 26 28
Junho 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Julho 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Agosto 4 6 11 13 18 20 25 27
Setembro 1 3 8 10 15 17 22 24 29
Outubro 1 6 8 13 15 20 22 27
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FANTASÍA ITALIANA
Com museus do Vaticano

DESDE

2.415 $

C-91075

10
DIAS

Roma 4. Florença 2. Veneza 2. Sorrento 1.
NOITES

Roma

Sorrento

Florença

Veneza

Escanea-me

1º Dia ROMA
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do 
dia livre. Às 19:45 hrs traslado de hotel a Via del Tea-
tro Macello. Nosso guia local o levará a descobrir e 
área chamada Gueto Judeu, um dos bairros mais 
bonitos de Roma, repleto de história e cultura, pode 
ser considerado o coração e a alma da culinária roma-
na. As belas fontes são um símbolo de Roma, e uma 
das mais bonitas é a Fonte da Tartaruga (Fontana 
delle Tartarughe) na Piazza Mattei. Depois vamos 
até a Piazza Della Rotonda para ver o maravilhoso 
Panteão. Próxima parada, a mais famosa de todas as 
fontes: a Fontana di Trevi, não se esqueça de jogar 
uma moeda sempre por cima do ombro direto para 
retornar a Roma. Conti-nuaremos em direção à Pia-
zza di Spagna... Depois desta caminhada intensa e 
gratificante, só falta uma coisa para encerrar essa 
experiência: descanse saboreando um Gelato cre-
moso, por nossa conta! Retorno ao hotel por conta 
própria. Hospedagem. 

2º Dia ROMA-ASSIS-SIENA-FLORENÇA
Café da manhã e saída de ônibus as 7:15hs para Assis. 
Tempo livre para visitar a Basílica de São Francis-
co, com o túmulo do Santo e as pinturas de Giotto. 
Continuação para Siena, monumental e medieval, 
totalmente cercada por robustas muralhas, conhe-
cida por ter uma das praças mais belas do mundo, a 
Piazza del Campo, local da corrida de cavalos “Palio 
delle Contrade”. Continuação para Florença. Jantar 
e hospedagem.

3º Dia FLORENÇA
Café da manhã. Visita nesta maravilhosa cidade 
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu 
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, 
o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto 
extraordinário de mármores brancos, verdes e rosa-
dos, com os quais se verifica a transição da arte de 
Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao 
Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da rique-
za e do poder de Florença durante os séculos XIII 
e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com 
a silhueta do Campanário projetado e iniciado por 
Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas 
suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, 
assim denominada por Michelangelo), Piazza della 
Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspec-
to austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se 
localiza em uma das praças mais antigas da cidade. 
Almoço em um típico restaurante toscano. Tarde livre 
e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). 

4º Dia FLORENÇA-BOLONHA-PÁDUA-VENEZA 
Café da manhã. Partida para Bolonha. Chegada a esta 
cidade rica em monumentos elegantes e famosa pelos 
seus 40 kms de arcadas e varandas. Partindo da Piazza 
Malpighi, chegaremos à Piazza del Nettuno e à Piazza 
Maggiore, o coração da cidade. Revestidas de belos 
monumentos medievais e renascentistas, essas duas 
praças de pedestres são um epicentro da vida urbana: 
a Fonte de Neptuno, o Palazzo Comunale, o Palazzo 
de Re-Enzo e Podestá, e a Basílica de San Petronio, 
que originalmente seria maior que a primeira Basíli-
ca de São Pedro em Roma. Continuação para Pádua 
com sua simbólica Basílica de San Antonio. À tarde 
chegada a Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida 
graças às suas obras de arte nascidas da fusão das 
culturas oriental e ocidental. Jantar e hospedagem.

5º Dia VENEZA
Café da manhã. Traslado até Praça San Marco para a 
visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio 
Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sede 
dos Duques, do governo e da corte de justiça, que 
se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte 
dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Após 
este passeio a pé, oferecemos-lhe um spritz ou um 
prosecco para coroar sua visita com a companhia 
de seu guia. Tarde livre. Hospedagem.

6º Dia VENEZA-MONTEPULCIANO (região 
símbolo do vinho-TOSCANA)-ROMA
Café da manhã. Partida de ônibus da Piazzale Roma 
para a região simbólica dos vinhos Val di Chiana na 
Toscana. Zona marcada por suaves colinas e vales, 
vinhas. Entre eles estão igrejas românicas e cidades 
antigas. Visitaremos uma autêntica cidade de inte-
resse histórico e artístico: Montepulciano. Um belo 

enclave medieval conhecido por seu vinho “nobile”, 
um vinho tinto de fama internacional que pode ser 
comprado nas vinícolas e lojas da cidade. Para os 
amantes do vinho e do jazz, o Jazz & Wine Festival 
é realizado em julho. Almoço em restaurante típico. 
À tarde chegada a Roma. Hospedagem.

7º Dia ROMA
Café da manhã. Saída às 7:45/8:00 hrs para visitar 
os Museus do Vaticano, com nossa entrada exclusiva 
Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos 
museus, você verá uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo. Uma oportunidade para 
admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tape-
tes e os quartos de Rafael concluindo com a fantástica 
Capela Sistina. O tour não poderia estar completo 
sem a Praça de São Pedro. Poderá admirar a Basílica 
de San Pedro (exterior). Tarde livre. Hospedagem.

8º Dia ROMA-NÁPOLES-POMPÉIA-SORRENTO 
Café da manhã. Às 7:30 hrs saída de ônibus em 
direção ao sul percorrendo a “Estrada do Sol” pas-
sando pelas regiões de Lazio e Campania.(p/up 
em hotei as 7 hrs). Chegada em Nápoles e passeio 
panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das 
belas vistas sobre o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, 
Capri, Ischia e Procida e da cidade baixa. Tempo para 
tirar umas fotos e depois voltar para Mergellina. Saída 
com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás 
uma verdadeira pizza napolitana!. Entrarás em um 
dos sítios arqueológicos mais importantes do mun-
do: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas 
de Pompéia. Visitaremos as ruínas inquietantes de 
Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trá-
gicos de 79 d.C., quando houve a erupção do Monte 
Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cin-
zas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando 
esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai 
aprender como as pessoas viviam naquele tempo, 
visitando as casas e “barras” da época, afrescos e 
mosaicos que testemunharam a riqueza e prospe-
ridade da cidade. Ao final da visita, seguiremos ao 

longo da costa, até Sorrento para hospedagem e 
jantar (não é recomendável traje informal). 

9º Dia SORRENTO-CAPRI-ROMA 
Café da manhã. Traslado ao porto de Sorrento para 
embarcar com destino a Capri. Na chegada novo 
embarque no porto de Marina Grande para visitar a 
Gruta Azul (se as condições climáticas permitirem). 
Retorno a Marina Grande e traslado a Anacapri para 
o almoço. Tempo livre e pela tarde traslado ao porto 
para o viagem de retorno. Continuação em ônibus 
em direção a Roma. Hospedagem. 

10º Dia ROMA 
Café da manhã. Fim de nossos serviços.

Notas: 
- Por motivos de organização, o itinerário pode ser modi-

ficado ou invertido sem aviso prévio.
- Taxas turísticas devem ser pagas diretamente pelo pas-

sageiro no hotel.
- Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio 

devido ao aumento do IVA, tarifas locais ou taxas de con-
gestionamento de ônibus não comunicados no momento 
da publicação do programa.

Cidade Hotel Cat

Roma St. Martin P

Florença Raffaello P

Veneza Delfino (Mestre) P

Sorrento Michelangelo / GH Vesuvio P

Hotéis previstos

Incluindo
• Onibus de luxo com WIFI
• Guia acompanhante, bilingue
• Visitas indicadas no programa
• Visita a Museus Vaticanos
• Café da manhã diário, 4 almoços e 3 jantares.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.535 $
Supl. quarto single 855 $
Agosto 4, 6, 11, 13, 18, 20
Em quarto duplo 2.415 $
Supl. quarto single 835 $

Datas de saída: 
Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 5 7 12 14 19 21 26 28
Junho 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Julho 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Agosto 4 6 11 13 18 20 25 27
Setembro 1 3 8 10 15 17 22 24 29
Outubro 1 6 8 13 15 20 22 27



SICILIA & MALTA

DESDE

2.270 $

1º Dia (Segunda) Palermo
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com outros 
participantes) para o hotel. Reunião com os partici-
pantes no hotel. Hospedagem.

2º Dia (Terça) PALERMO-MONREALE-
PALERMO
Café da manhã no hotel. De manhã, partida para 
Monreale e visite o Claustro Beneditino e a Catedral. 
Sob a desculpa sugestiva de que uma visão onírica 
em que ele encontrou um tesouro escondido por seu 
pai, o rei normando Guilherme II realizou a construção 
de uma das mais belas catedrais da Europa. Mais 
tarde, você retornará à cidade de Palermo para um 
breve passeio panorâmico de ônibus. Almoço em 
um restaurante local. À tarde, faremos um passeio 
pelo centro histórico da capital da Sicília. Visitaremos 
seus principais monumentos, como a Capela Palatina, 
a Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em mármo-
re branco de Carrara, com alegorias mitológicas, o 
Quattro Canti ou a Piazza Vigliena, em homenagem 
ao vice-rei sob cujo mandato foi concluído a cons-
trução dos quatro palácios barrocos, no cruzamento 
da Via Vittorio Emmanuele e Via Maqueda, a igreja 
normanda dos Martorana, também chamada Santa 
Maria del’Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem.

3º Dia (Quarta) PALERMO-ERICE-TRAPANI-
AGRIGENTO
Café da manhã no hotel e partida para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Ele reúne muitas características da 
Sicília, como o urbanismo normando, a organização 
habitacional árabe ao redor do pátio e uma grande 
variedade de doces. Continue para a parte oeste 
da Sicília para a visita panorâmica de Trapani com 
suas salinas. Visitaremos a área de produção de 
sal marinho cercada pelos moinhos que permitem 
a elaboração do famoso sal de Trapani. Almoço a 
caminho. Após o almoço, saída para Agrigento: “A 
mais bela cidade dos mortais” onde hoje, você ainda 
pode admirar dez templos dóricos que se erguem 
no vale. Jantar e hospedagem. 

C- 90111

4º Dia (Quinta) AGRIGENTO-PIAZZA 
ARMERINA-CALTAGIRONE
Café da manhã no hotel e saída para visita ao “Valle 
dei Templi” com guia local. Continuação até a Piazza 
Armerina. Almoço em casa rural da região. Visite com 
um guia local a esplêndida Villa Romana del Casale, 
uma luxuosa residência, localizada no coração da 
Sicília, um importante exemplo da época romana e 
onde se pode admirar os preciosos mosaicos que 
representam os usos e costumes da época. Saí-
da para Caltagirone, uma espécie de tesouro que 
deve ser descoberto e saboreado com paciência 
e dedicação. A “Capital da Cerâmica” centra a sua 
promoção turística na imagem de um centro produtor 
de cerâmica, pelo que iremos visitar um laborató-
rio cerâmico, onde poderão tocar manualmente a 
técnica de produção e fazer o seu próprio objecto. 
Jantar e hospedagem. 

5º Dia (Sexta) CALTAGIRONE-NOTO-
SIRACUSA-CATANIA
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração e também passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. Con-
tinuação para Siracusa: a maior cidade da antigui-
dade fundada em 734-733 aC. e ligou para Syraka. 
Teremos uma experiência única antes do almoço. Se 
as condições permitirem, faremos um mini cruzeiro 
para admirar as belezas da cidade velha de Syracuse 
a bordo de um barco. Almoço em um restauran-

te local. À tarde, visita a Siracusa que se estende 
ao longo do mar, próximo à ilha de Ortigia, que 
está ligada ao continente por uma ponte e oferece 
ao visitante os vestígios de seu glorioso passado: 
O Templo de Minerva, transformado em Catedral 
Cristã, o a lendária Fontana di Arethusa, o Templo 
de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano 
localizado perto da Latomie, o Orecchio di Dionisio. 
Continuação para Catânia onde, com guia local, 
faremos uma visita panorâmica a pé. Esta cidade, 
a mais importante da costa oriental, caracteriza-se 
principalmente pelas suas construções em pedra 
vulcânica. Hospedagem. 

6º Dia (Sábado) CATANIA-ETNA-TAORMINA-
CATANIA
Café da manhã no hotel e se as condições meteo-
rológicas O permitirem, partiremos para o Monte 
Etna: o vulcão mais alto e ainda ativo da Europa 

(3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio de 
Sapienza a 1.800 metros de altitude. Visita das 
crateras silenciadas, a chamada “Crateri Silvestri”. 
Esplêndida é a variedade de flora e esplêndidas 
também são as paisagens lunares que podem ser 
vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o 
vulcão criou um lugar onde natureza, cultura e 
história se uniram para dar origem a um lugar úni-
co no mundo. Vamos almoçar em uma casa rural 
no sopé do Etna, onde, além de desfrutar de uma 
refeição típica e genuína, podemos saborear o vin-
ho Etna de nossa própria produção. Continuação 
para Taormina: está localizado no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Altitude). Tempo 
livre para fazer compras, descobrir as ruas român-
ticas da cidade ou visitar o famoso Teatro Grego, 
de onde você pode desfrutar de um panorama 
magnífico, tanto do Etna quanto do Mar Jônico. 
Regresso para Catania. Hospedagem.

11
DIAS

Palermo 2. Agrigento 1.  
Caltagirone 1. Catania 2. Malta 4.NOITES

Palermo   

Agrigento Caltagirone

Catania

Malta

Escanea-me
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7º Dia (Domingo) CATANIA-MALTA (aviõ)
Café da manhã no hotel. Dia livre até a hora indicada 
para a transferência para o aeroporto de Catania. Voo 
AirMalta na classe Econômica. Chegada ao aeroporto 
de Luqa Malta e traslado ao hotel. Hospedagem.

8ºDía (Segunda) MALTA: LA VALLETA E MALTA 
EXPERIENCE
Café da manhã no hotel e excursão regular a Valleta. 
Nossa excursão começa andando pelas ruas vibrantes 
de Valletta, que lhe permitirá descobrir o encanto e 
a beleza desta cidade fortificada construída pelos 
Cavaleiros de San Juan em 1566. A Ordem dos Cava-
leiros reinou as ilhas por 268 anos, deixando um 
legado cultural único dos quais Valletta é o principal 
exemplo. Primeiro, visitamos os Jardins de Barracca 
Superior, de onde admiramos a vista panorâmica do 
Grand Port. Continuamos em direção à catedral de 
San Juan e ao Oratório, que contém as pinturas de 
Caravaggio, as tapeçarias flamengas e o museu da 
igreja. Esta catedral possui um dos pisos de már-
more mais excepcionais do mundo. Descendo a rua 
da República, passamos em frente ao Palácio dos 
Grão-Mestres e à recentemente restaurada Praça 
de São Jorge, antes de concluir com o espetáculo 
audiovisual da Experiência de Malta, no qual conhe-
ceremos um pouco mais da história de Malta através 
de dos séculos e que aqui podemos reviver! Volto 
para o hotel. Tarde livre. Hospedagem.

9º Dia (Terça) MALTA: MEDINA
Café da manhã no hotel e excursão regular a Medi-
na. A excursão de hoje nos leva à parte central de 
Malta, dominada pela fortaleza medieval de Medina, 
a antiga capital de Malta. Suas ruas estreitas que 
datam dos tempos medievais nos levam aos bastiões 

imponentes que oferecem vistas magníficas da ilha. 
Caminhando por suas ruas, descobrimos diferentes 
estilos arquitetônicos em seus edifícios, como o nor-
mando e o barroco, todos de grande importância. O 
tempo não passa na “Cidade Silenciosa”, que é como 
um paraíso para os produtores de cinema. Deixando 
Medina pelo Portão Grego, paramos para visitar as 
catacumbas cristãs em Rabat, antes de seguir em 
direção às falésias de Dingli. Após o almoço, visita-
remos o San Antonio Gardens, localizado perto do 
Palácio Presidencial, que podemos admirar do lado 
de fora. Teremos a oportunidade de visitar o centro 
de artesanato de Ta Qali e concluir, vamos surpreen-
dê-lo com a igreja de Mosta, com uma das maiores 
cúpulas da Europa. Volto para o hotel. Hospedagem.

10º Dia (Quarta) MALTA: AS TRÊS CIDADES
Café da manhã no hotel e excursão regular As Três 
Cidades.
Descubra a área do Grand Harbour, em frente a 
Valletta, conhecida como as três cidades: Vittoriosa, 
Cospicua e Senglea. Aqui os Cavaleiros de San Juan 
se estabeleceram em 1530. Passando em frente a 
Cospicua, chegamos a Vittoriosa para passear por 
suas ruas estreitas à sombra de seus edifícios his-
tóricos, incluindo os primeiros albergues da línguas 
diferentes em que a Ordem dos Cavaleiros foi dividi-
da. Da marina de Vittoriosa, tomaremos um dgahjsa, 
um barco típico de Malta para fazer um mini-cruzeiro 
pelas enseadas coloridas do Grand Harbour. Dos 
Jardins de Senglea, localizados na ponta da penín-
sula, podemos apreciar uma vista de 360 graus do 
Grande Porto, incluindo o impressionante Forte Sant 
Angelo, de onde o Grão-Mestre La Vallette liderou 
a defesa das ilhas durante o Grande Cerco em 1565 
Volto para o hotel. Tarde livre e hospedagem.

Incluindo
• Traslado de grupo de chegada (aeroporto / 

estação ou porto de Palermo) para o hotel de 
Palermo.

• Cafés da manhã.
• 6 almoços em restaurantes locais ou casas 

rurais de acordo com o programa. 2 jantares. 
• Bebidas durante as refeições incluídas na 

Sicília: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa por refeição.

• Degustação de vinhos e produtos típicos do 
Etna. 

• Degustação de doces típicos de Erice. 
• Fones de ouvido obrigatórios para a visita às 

catedrais de Palermo e Monreale (Os dados 
referem-se ao preço válido em 01.04.21. 
Caso o preço aumente, teremos que adaptar 
automaticamente o preço do passeio)

• 1 kit de áudio sem fio por pessoa na Sicilia.
• Excursão regular de barco (com outros 

participantes) ao redor da ilhota de Ortigia 
(Siracusa)

• Experiência de fabricação de cerâmica em 
laboratório em Caltagirone

Não inclui
• Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE 
• Bebidas durante as refeições em Malta
• Ingressos para os monumentos.
• Guia local em Taormina

Datas de saída: Segundas-feiras
(De Abril 3 a Outubro 23)

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 2.270 $

Supl. quarto single 465 $

Supl. saídas  
de 3/Julho a 9/Setembro  170 $

Cidade Hotel Cat.

Palermo Palazzo Sitano / NH Palermo / 
Garibaldi / Cristal Palace 

P 

Agrigento Grand Hotel Mosè / Della Valle / 
Dioscuri Bay Palace / Demetra

P

Caltagirone NH Villa San Mauro P

Catania Excelsior / NH Catania /  
Katané / Nettuno 

P

Malta Golden Tulip / Juliani P 

Hotéis previstos

• Transporte em ônibus de luxo de última geração 
COM CONEXÃO WI-FI !! na Sicília

• Guia de acompanhamento em espanhol do 2º 
ao 6º dia.

• Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice, 
Trapani e Catania

• Visita livre em Taormina
• Guia local em espanhol para visitas a Palermo, 

Agrigento, Villa romana del Casale e Siracusa.
• Excursões regulares com guia local multilíngue 

(incluindo espanhol) em Malta
• Transfer privado hotel Catania / apt Catania
• Transfer privado apt / hotel / apt em Malta
• voo com a Cia AirMalta na classe econômica 

(taxas e combustível incluídos) de Catania 
Fontanarossa para Malta Luqa. Atenção: 
as tarifas aéreas, bem como os aumentos 
de combustível, devem ser consultadas no 
momento da reserva e reconfirmadas no 
momento da emissão final das passagens 
aéreas, pois estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio pela companhia aérea. )

• ATENÇÃO: Inclui o faturamento de 1 mala (no 
máximo 20 kg) por pessoa, além de uma bolsa 
(no máximo 5 kg). O excesso de quilos será 
suportado pelos clientes. 

11º Dia (Quinta) MALTA
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de 
Luqa-Malta. Fim dos nossos serviços.

Notas: 
- Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado 

ou invertido sem prévio aviso. em qualquer caso, garante 
todas as visitas e passeios mencionados no itinerário.

- Jantares e / ou almoços durante o circuito podem ser 
realizados no hotel, como em um restaurante local.

- Em algumas saidas, o hotel reservado poderia estar na 
área de Ragusa em vez da Caltagirone.

- Em algumas saidas, o hotel reservado poderia estar na 
área de Taormina em vez da Catania.

- Este circuito inclui a emissão de um ticket de avião, em 
caso de confirmação do circuito e mudança sucessiva 
na reserva ou no cancelamento da mesma, a quantidade 
correspondente ao bilhete (aprox. € 130,00 preço por 
pessoa) será faturada igualmente.
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FANTASÍA ITALIANA

Roma 4. Florença 2. Veneza 2. 
Sorrento 2. Capri 1.NOITES

Com museus do Vaticano

Cidade Hotel Cat

Roma St. Martin P

Florença Raffaello P

Veneza Delfino (Mestre) P

Sorrento Michelangelo P

Capri La Bougainville P

Hotéis previstos

Incluindo
• Onibus de luxo com WIFI
• Guia acompanhante, bilingue
• Visitas indicadas no programa
• Visita a Museus Vaticanos
• Café da manhã diário, 4 almoços e 5 jantares.

DESDE

3.120 $

C-91275

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 3.120 $
Supl. quarto single 1.035 $

12
DIAS

Datas de saída: 

Roma

Sorrento
Capri

Florença

Veneza

Escanea-me

1º Dia ROMA
Chegada ao hotel por conta do passageiro. Resto do 
dia livre. Às 19:45 hrs traslado do hotel para o Tea-
tro Marcello de onde, juntamente com nosso guia, 
se iniciará um passeio a pé. Atravessaremos a zona 
característica do Gueto Judeu, um dos bairros mais 
característicos de Roma, cheio de história e com uma 
atmosfera autêntica Romana. Como se sabe, um dos 
lugares mágicos de Roma com seus becos e pátios 
escondidos, e uma das mais belas fontes, a Fonte das 
Tartarugas na Piazza Mattei. Continuação para a Piazza 
Della Rotonda, Fontana Trevi, Piazza di Spagna, para 
finalizar, saborear um cremoso e saboroso Gelato Ita-
liano. Retorno ao hotel por sua conta Hospedagem. 

2º Dia ROMA-ASSIS-SIENA-FLORENÇA
Café da manhã e saída de ônibus as 7:15hs para Assis. 
Tempo livre para visitar a Basílica de São Francisco, com 
o túmulo do Santo e as pinturas de Giotto. Continua-
ção para Siena, monumental e medieval, totalmente 
cercada por robustas muralhas, conhecida por ter uma 
das praças mais belas do mundo, a Piazza del Campo, 
local da corrida de cavalos “Palio delle Contrade”. 
Continuação para Florença. Jantar e hospedagem.

3º Dia FLORENÇA
Café da manhã. Visita a cidade onde o gênio italiano 
se manifesta em todo seu esplendor e pureza. O cen-
tro da cidade, junto com o campanário, o batistério e 
a catedral, constituem um conjunto extraordinário de 
mármores brancos, verdes e rosa, nos quais se pode 
apreciar a transição da arte florentina medieval ao 
Renascimento. Visita ao Duomo de Santa María de 
Fiore, com a esbelta silhueta do Campanário, o Batis-
tério, famoso pela suas Portas de Bronze (entre elas as 
Portas do Paraíso, assim nomeada por Miguel Angel), 
Piazza della Signoria, o Palácio Velho, edifício gótico de 
aspecto austero, e a Igreja de Santa Croce que se abre 
a uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em 
um restaurante típico. Tarde livre para poder realizar 
uma visita opcional a Pisa. Hospedagem.

4º Dia FLORENÇA-BOLONHA-PÁDUA-VENEZA 
Café da manhã. Partida para Bolonha. Chegada a 
esta cidade rica em monumentos elegantes e famosa 
pelos seus 40 kms de arcadas e varandas. Partindo da 
Piazza Malpighi, chegaremos à Piazza del Nettuno e 
à Piazza Maggiore, o coração da cidade. Revestidas 
de belos monumentos medievais e renascentistas, 
essas duas praças de pedestres são um epicentro da 

vida urbana: a Fonte de Neptuno, o Palazzo Comu-
nale, o Palazzo de Re-Enzo e Podestá, e a Basílica 
de San Petronio, que originalmente seria maior que 
a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Conti-
nuação para Pádua com sua simbólica Basílica de 
San Antonio. À tarde chegada a Veneza, cidade das 
gôndolas, enriquecida graças às suas obras de arte 
nascidas da fusão das culturas oriental e ocidental. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia VENEZA
Café da manhã. Traslado a San Marco para visitar 
a cidade. Passeio a pé pela Praça de São Marcos, 
Palácio Ducal, símbolo da glória e do poder de 
Veneza, sede dos duques, do governo e do tribunal 
de justiça, que se une ao Palácio dos Presos pela 
Ponte dos Suspiros, onde Casanova foi preso. Após 
o passeio, oferecemos um spritz ou prosecco para 
completar a visita. Tarde livre. Hospedagem.

6º Dia VENEZA-MONTEPULCIANO (região 
símbolo do vinho-TOSCANA)-ROMA
Café da manhã. Partida de ônibus da Piazzale Roma 
para a região simbólica dos vinhos Val di Chiana na 
Toscana. Zona marcada por suaves colinas e vales, 
vinhas. Entre eles estão igrejas românicas e cidades 
antigas. Visitaremos uma autêntica cidade de inte-
resse histórico e artístico: Montepulciano. Um belo 
enclave medieval conhecido por seu vinho “nobile”, 
um vinho tinto de fama internacional que pode ser 
comprado nas vinícolas e lojas da cidade. Para os 
amantes do vinho e do jazz, o Jazz & Wine Festival 
é realizado em julho. Almoço em restaurante típico. 
À tarde chegada a Roma. Hospedagem.

7º Dia ROMA
Café da manhã. Saída às 7h45/8h para visitar os 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Praça de São 
Pedro. Com nosso acesso preferente de entrada 
sem filas. O guia acompanhará dentro dos Museus, 
em uma das coleções de arte mais importantes do 
mundo, para admirar a maravilhosa Galeria dos 
Mapas Geográficos, das Tapeçarias e das Salas de 
Rafael, terminando com a fantástica Capela Sistina e 
Plaza San Pedro, onde se pode admirar a majestosa 
Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem.
8º Dia ROMA-NÁPOLES-POMPÉIA-SORRENTO 
Café da manhã. Encontro no hotel às 7h00 para saída 
para o sul pela “Autoestrada do Sol” passando pelas 
regiões de Lazio e Campania. Chegada a Nápoles e 
breve visita panorâmica subindo a colina Vomero para 
apreciar as belas vistas do Golfo de Nápoles, com o 
Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e a cidade a seus pés. 
Tempo para tirar algumas fotos e depois regressar a 
Mergellina. Continuação para Pompéia, onde se pode 
saborear a verdadeira “pizza” napolitana. Visita a uma 
das áreas arqueológicas mais importantes do mundo: 
Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas Pompéia. 
Uma viagem no tempo aos dias trágicos do ano 79, 
quando o Monte Vesúvio de repente entrou em eru-
pção, cobrindo o próspera cidade romana de cinzas 
vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta 
próspera cidade cristalizada até os nossos dias. Após 
a visita, continuaremos ao longo da Costa Sorrentina, 
chegando a Sorrento na hora do jantar (código de 
vestimenta: casaco para homens). Hospedagem. 
9º Dia SORRENTO 
Estadia com meia pensão. Dia livre. 
10º Dia SORRENTO-CAPRI 
Café da manhã. Traslado ao porto de Sorrento para 
embarque com destino a Capri, que sempre des-
pertou grande fascínio por seu relevo acidentado, 
pela suavidade de seu clima e pela variedade de sua 

exuberante vegetação. Na chegada, embarque nova-
mente na Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se 
as condições climáticas permitirem). Retorno a Marina 
Grande e traslado a Anacapri para almoço. Tempo 
livre e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. 

11º Dia CAPRI-ROMA 
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, traslado ao por-
to onde embarcaremos no ferry direto para Nápoles. 
Continuação de ônibus para Roma. Hospedagem.

12º Dia ROMA 
Café da manhã. Fim dos serviços.
Notas: 
- Por motivos de organização, o itinerário pode ser modi-

ficado ou invertido sem aviso prévio.
- Taxas turísticas devem ser pagas diretamente pelo pas-

sageiro no hotel.
- Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio 

devido ao aumento do IVA, tarifas locais ou taxas de con-
gestionamento de ônibus não comunicados no momento 
da publicação do programa.

Abril 2 9 16 23 30
Maio 5 7 12 14 19 21 26 28
Junho 2 4 9 11 16 18 23 25 30
Julho 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Agosto 4 6 11 13 18 20 25 27
Setembro 1 3 8 10 15 17 22 24 29
Outubro 1 6 8 13 15 20 22 27
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COSTA AMALFITANA E SICÍLIA

DESDE

3.320 $

1º Dia (Sábado) ROMA
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer em grupo 
(com outros participantes) para o hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) ROMA
Café da manhã. Pela manhã tempo livre para visitar 
uma parte da cidade de Roma por conta própria. 
Possibilidade de participar opcionalmente da Bênção 
Papal. À tarde faremos uma visita panorâmica na qual, 
com as explicações do nosso guia local, seremos 
apresentados à história e aos principais edifícios 
da Cidade Eterna. Passaremos perto da Avenida 
de los Foros, da Praça de Veneza, do Coliseu, do 
Circus Maximus. Também faremos um passeio a pé 
pela Roma barroca onde conheceremos as fontes e 
praças mais emblemáticas da cidade, como a Piazza 
del Panteón ou a Piazza Navona, a Fontana di Trevi, 
etc. Hospedagem.

3º Dia (Segunda) ROMA-POMPEIA-SORRENTO
Café da manhã. Traslado em grupo (com outros 
participantes) para o ponto de partida da excursão 
em um determinado ponto de Roma. Partida para 
Pompéia, onde visitaremos as escavações desta 
famosa cidade que foi completamente soterrada 
por uma erupção do Vesúvio em 79 dC. Chegada 
a Sorrento e visita da cidade com suas ruas típicas. 
Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Terça) SORRENTO-CAPRI-SORRENTO
Café da manhã. Partida para o porto de Sorrento para 
embarcar no ferry regular que nos levará à magnífica 
ilha de Capri, local de descanso dos imperadores 
romanos, que surpreende com a sua paisagem de 
falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e 
os múltiplos pontos panorâmicos de onde se pode 
desfrutar de vistas espetaculares. Retorno em Jet 
Foil para Sorrento. Jantar e hospedagem. 

5º Dia (Quarta) SORRENTO- COSTA 
AMALFITANA-SALERNO
Café da manhã. Partida pela famosa estrada pano-
râmica da Costa Amalfitana em direção a Amalfi. 
Da estrada panorâmica podemos admirar a cidade 
de Positano, bem como vistas maravilhosas sobre 
o Golfo de Nápoles. Chegada a Amalfi e visita da 
cidade. Continuação para Salerno, a segunda cidade 
mais importante da Campânia e visita panorâmica 
onde podemos apreciar lugares como o Castelo, 
a Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a 
sua Catedral de San Matteo. Jantar e hospedagem

C- 90156

6º Dia (Quinta) SALERNO-GRUTAS DE 
PERTOSA-PAESTUM-SALERNO
Café da manhã. Partida para Pertosa para visitar as 
famosas Grutas do Ángel de Pertosa, consideradas 
as mais importantes do sul da Itália: começaremos 
primeiro com um passeio de barco e depois um 
passeio onde podemos admirar as formações de 
estalactites e estalagmites. Continue até Paestum 
e visite o sítio arqueológico com três dos templos 
dóricos do s. V a. C. Partida para Salerno. Jantar e 
hospedagem.
7º Dia (Sexta) SALERNO-NÁPOLES
Café da manhã. Partida para Nápoles. Ao chegar, 
faremos um passeio panorâmico pela Capital do Rei-
no das Duas Sicílias, começando pela colina Vómero, 
passando pela orla marítima, visitaremos o centro 
histórico da cidade com monumentos como o Teatro 
de São Carlos, o Palácio Real, o Novo Castelo, a Plaza 
del Plebiscito, etc. Visite também um piè com um guia 
local do centro histórico da cidade, onde visitaremos 
a Capela de San Severo, famosa por sua obra-prima: 
o Cristo Velado. Hoje à noite, saudaremos o sul da 
Itália com um jantar de despedida em uma pizzaria 
no centro de Nápoles, pois esse prato, famoso em 
todo o mundo, nasceu na cidade de Nápoles. Volto 
para o hotel. Hospedagem.
8º Dia (Sábado) NÁPOLES-CATÂNIA (voo)
Café da manhã. Na hora indicada, transfer para o 
aeroporto de Nápoles. Voo em classe econômica 
para Catânia. Chegada em Catânia e traslado ao 
hotel. Hospedagem.
9º Dia (Domingo) CATANIA-ETNA-TAORMINA-
CATANIA
Café da manhã. Se as condições meteorológicas o 

permitirem, partiremos para o Monte Etna: o vulcão 
mais alto e ainda ativo da Europa (3.345 metros): 
o ônibus chegará ao Refúgio de Sapienza a 1.800 
metros de altitude. Visita das crateras silenciadas, a 
chamada “Crateri Silvestri”. Esplêndida é a varieda-
de de flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do caminho. 
Durante séculos, o vulcão criou um lugar onde natu-
reza, cultura e história se uniram para dar origem a 
um lugar único no mundo. Vamos almoçar em uma 
casa rural no sopé do Etna, onde, além de desfrutar 
de uma refeição típica e genuína, podemos saborear 
o vinho Etna de produção da casa. Continuação para 
Taormina: esta cidade esta localizada no cume da 
rocha pitoresca do Monte Taurus (204m. Altitude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
românticas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um panora-
ma magnífico, tanto do Etna quanto do Mar Jônico. 
Regresso para Catania. Hospedagem. 

10º Dia (Segunda) CATANIA-MESSINA-
CEFALÙ-PALERMO
Café da manhã e partida para Messina para um 
passeio panorâmico pela cidade, que inclui vistas 
do Estreito que separa a Sicília do continente. Con-

tinuaremos para Cefalu para almoçar em um restau-
rante local. Cefalú is é uma cidade sugestiva perto 
do mar que oferece aos visitantes uma maravilhosa 
exibição artística de luzes e cores. Não deixe de 
visitar a maravilhosa “Cattedrale Normanna”, cuja 
construção remonta a 1131 e o “Lavatoio Medieva-
le”. Tempo livre para passear pelas ruas estreitas 
cheias de joalherias e lojas elegantes que mantêm 
todo o seu fascínio medieval. Traslado ao hotel em 
Palermo. Hospedagem.

11º Dia (Terça) PALERMO-MONREALE-
PALERMO
Café da manhã. De manhã, partida para Monreale 
e visite o Claustro Beneditino e a Catedral. Graças 
a um sonho premonitorio, Guilherme II, encontrou 
um tesouro e com este grande valor realizou uma 
das mais belas catedrais da Europa. Mais tarde, 
você retornará à cidade de Palermo para um breve 
passeio panorâmico de ônibus. Almoço no hotel 
ou em um restaurante local. À tarde, faremos um 
passeio pelo centro histórico da capital da Sicília. 
Visitaremos seus principais monumentos, como a 
Capela Palatina, a Catedral de Palermo, a famosa 
Praça de Pretória, imensa fonte completamente 
trabalhada em mármore branco de Carrara, com 

15
DIAS

Roma 2. Sorrento 2. Salerno 2. 
Nápoles 1. Catania 3.  Palermo 2. 
Agrigento 1. Caltagirone 1. NOITES

Escanea-me

Saídas 
em 

Português

Roma

Nápoles
Sorrento Salerno 

Catania

Palermo   

Caltagirone
Agrigento
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alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza 
Vigliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo man-
dato foi concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vittorio Emmanuele 
e Via Maqueda, a igreja normanda dos Martorana, 
também chamada de Santa Maria del’Ammiraglio, 
que foi criada em 1143 por Giorgio de Antioquía, 
almirante de Roger II. Hospedagem. 

12º Dia (Quarta) PALERMO-ERICE-TRAPANI-
AGRIGENTO
Café da manhã. Partida para Erice, uma cidade 
medieval localizada a 750 metros acima do nível 
do mar. Esta cidade reúne muitas características da 
Sicília, como o urbanismo normando, a organização 
habitacional árabe ao redor do pátio e uma grande 
variedade de doces. Continue para a parte oeste 
da Sicília para a visita panorâmica de Trapani com 
suas salinas. Visitaremos a área de produção de sal 
marinho cercada pelos moinhos que permitem a 
elaboração do famoso sal Trapani. Continuação para 
a área de Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Partida para Agrigento: “A mais bela 
cidade dos mortais”, onde ainda hoje é possível 
admirar dez templos dóricos erguidos no vale. Jantar 
e hospedagem.

13º Dia (Quinta) AGRIGENTO-PIAZZA 
ARMERINA-CALTAGIRONE
Café da manhã. De manhã, visite o famoso e único 
“Vale dos Templos”. Partida para a Piazza Armerina: 

visita com guia local à esplêndida Villa Romana del 
Casale, luxuosa vila localizada no coração da Sicília, 
um importante exemplo da época romana e onde 
você pode admirar os belos mosaicos que represen-
tam os usos e costumes da época. Almoço em um 
restaurante na área. Continuação para Caltagirone, 
uma espécie de tesouro que deve ser descoberto e 
saboreado com paciência e dedicação. A “Capital 
da Cerâmica” centra a sua promoção turística na 
imagem de um centro produtor de cerâmica, pelo 
que iremos visitar um laboratório cerâmico, onde 
poderão tocar manualmente a técnica de produção 
e fazer o seu próprio objecto. Jantar e hospedagem.

14º Dia (Sexta) CALTAGIRONE-NOTO-
SIRACUSA-CATANIA
Café da manhã. Saída para Noto, capital do barroco 
siciliano, onde poderá admirar a Catedral comple-
tamente renovada após vários anos de restauração, 
bem como passear por suas ruas repletas de tesouros 
arquitetônicos. Continuação para Siracusa: a maior 
cidade da antiguidade fundada em 734-733 aC. e 
chamada de Syraka. Teremos uma experiência úni-
ca antes do Almoço. Se as condições permitirem, 
faremos um mini cruzeiro para admirar as belezas 
da cidade velha de Syracuse a bordo de um barco. 
Almoço em um restaurante local. À tarde visita de 
Siracusa que se estende ao longo do mar, próximo 
à ilha de Ortigia, que é conectada ao continente por 
uma ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, transformado 
em Catedral Cristã, o A lendária Fontana di Arethusa, 
o Templo de Apolo, o Teatro Greco e o Anfiteatro 

Romano localizado perto da Latomie, o Orecchio di 
Dionisio. Partida para Catania. Hospedagem. 

15º Dia (Sábado) CATANIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços. 

Notas:
- Os dias 1 e 2 do programa não são garantidos em por-

tugues
- Tempo máximo de espera no aeroporto à chegada 1 hr.
- Taxas comunitárias = Imposto da cidade.

Incluindo
• Transporte em grupo do aeroporto / estação de 

Roma para o hotel em Roma.
• Café da manhã buffet diario. 
• 6 almoços, 7 jantares.  
• Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de 

vinho ou uma bebida não alcoólica + ½ água 
mineral por pessoa, por refeição.

• Auscultadores obrigatórios para a visita às 
catedrais de Palermo e Monreale. (Os dados 
referem-se ao preço válido em 01/04/20. Se o 
preço subir, teremos que adaptar o preço do 
tour automaticamente).

• Entrada para as Grutas da Pertosa (com passeio 
de barco).

• Transporte em ônibus de luxo de última geração 
de acordo com o número de participantes, com 
menos de 7 participantes, a viagem poderá ser 
feita com motorista / guia.

• Guia acompanhante em espanhol (multilingue) 
durante todo o passeio exceto no 1º dia, no 8º 
dia e no último dia. Atenção: com menos de 7 
participantes, a viagem poderá ser feita sem guia.

• Visitas panorâmicas com um guia acompanhante 
exceto em Roma, Pompéia, Nápoles, Paestum, 
Grutas de Pertosa, Palermo e Monreale, 
Agrigento e Siracusa.

• Guias locais em Roma, Pompeia, Nápoles, 
Paestum,  Grutas de Pertosa,  Palermo e 
Monreale, Agrigento  e Siracusa. 

• Excursão para Capri com balsa pública para 
Capri ida e volta.  (em caso de cancelamento 
da excursão a Capri por motivos climáticos, não 
haverá reembolso).

• Vôo Napoles-Catania, classe econômica, 1 mala 
por pessoa, max. 20 kgs. (caso a reserva seja 
modificada ou cancelada, o valor correspondiente 
ao bilhete será faturado igualmente.)

Preços por pessoa USD
Abril 22, Junho, Outubro 21
Em quarto duplo 3.320 $
Supl. quarto single 840 $
Abril 1, 15, 29, Maio, Julho, Agosto, 
Setembro, Outubro 7, 14
Em quarto duplo 3.600 $
Supl. quarto single 915 $
Novembro
Em quarto duplo 3.230 $
Supl. quarto single 840 $

Cidade Hotel Cat.

Roma Donna Laura Palace /  
Massimo d’Azeglio / Cicerone

P

Sorrento Grand Hotel Vesuvio / 
Cesare Augusto / Michelangelo

P

Salerno Grand Hotel Salerno / Novotel / 
Polo Nautico

P

Nápoles Naples / NH Ambassador / 
Renaissance Mediterraneo

P

Catania Excelsior/NH Catania/Katané P

Palermo Palazzo Sitano/NH Palermo /
Garibaldi

P 

Agrigento Grand Hotel Mose / Della Valle / 
Dioscuri Bay Palace

P 

Caltagirone NH Villa San Mauro P

Notas: 
- Em algumas saídas, o hotel de Sorrento pode ser um 3 

estrelas superior.
- Em algumas saidas, o hotel reservado poderia estar na 

área de Ragusa, em vez de Caltagirone.
- Em algumas saidas, o hotel reservado poderia estar na 

área de Catania, em vez de Caltagirone. 
- Para algumas saidas, o hotel poderia estar na área de 

Castellammare di Stabia, Sant’Agnello ou Vico Equense
- Em algunas salidas, el hotel reservado podria ser en la 

zona de Taormina en vez de Catania. 

Hotéis previstos

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Abril 1 15 22 29  
Maio 6 13 20 27  
Junho 3 10 17  
Julho 1 15  
Agosto 26  
Setembro 9 16 23 30  
Outubro 7 14 21  
Novembro 4



306

CI
RC

UI
TO

S 
RE

GI
ON

AI
S

TERRA DA ISLÂNDIA
Onde a magia e a natureza se encontram

DESDE

2.990 $

1º Dia (Quarta-feira) REYKJAVIK
Chegada ao Aeroporto Internacional de Reykjavik 
(Keflavík). Traslado* ao hotel. Nesta noite você vai 
conhecer o nosso guia acompanhante, ou logo pela 
manhã do dia seguinte. Hospedagem.
2º Dia (Quinta) REYKJAVIK-CÍRCULO 
DOURADO-SKÓGAFOSS-REYNISFJARA-
REGIÃO SUL (340 kms)
Café da manhã. Partida para o Círculo Dourado para 
ver o famoso local Strokkur, gêiser que entra em 
erupção a cada 7 minutos e dispara um jato d’água 
até 40 metros de altura, e a mítica cachoeira de Gull-
foss, que mergulha em um cânion de 70 metros de 
altura. Pequena degustação em uma fazenda típica 
Islandesa, produtora de laticínios. Continuação em 
direção ao litoral sul, observando as cachoeiras de 
Seljalandsfoss e Skogafoss, a mais famosa da Islân-
dia. Descobriremos a praia negra de Reynisfjara e 
suas enormes formações geológicas. Paramos em 
frente ao Dyrhólaey, um enorme pilar de lava escura 
que adentra 120 metros no mar. Sim temos tempo 
para uma curta caminhada para observar a vida 
da pequena cidade de Vik. Jantar e hospedagem.
3º Dia (Sexta) REGIÃO SUL-SKAFTAFELL-
JÖKULSÁRLÓN-COSTA LESTE (455 Kms)
Café da manhã. A primeira parada será o Parque 
Nacional Skaftafell, que faz parte do Parque Nacional 
Vatnajökull. Uma visita ao parque oferece um espe-
táculo de experiência inesquecível das geleiras que 
correm pelo planícies. Parada para fotos em Skafta-
fell para ver o geleira de longe. Em seguida iremos 
para a geleira Jökulsárlón, a maior da Europa. Tempo 
livre para almoçar nas proximidades de Jökulsárlón. 
Continuaremos ao longo da costa leste passando por 
pequenas vilas de pescadores. Jantar e hospedagem.
4º Dia (Sábado) COSTA LESTE-DETIFOSS-
BANHO GEOTÉRMICO EM MYVATN-
GODAFOSS-AKUREYRI (320 Kms)
Café da manhã. Primeira parada em Dettifoss, a 
cachoeira mais poderosa da Europa. Continuação 
para Namaskard (fumarolas, enxofre puro, jatos de 
vapor, fontes de água quente...). Continuaremos em 
direção ao Lago Mývatn, seus arredores são domi-
nados por formações vulcânicas, incluindo colunas 
de lava e crateras. Dimmuborgir (o castelo escuro) 
é um dos lugares imperdíveis para ver nesta região, 
composta por cavernas vulcânicas. À tarde, entrada 
nas termas de Mývatn, banheiro incluído com toalha. 
A próxima parada será Godafoss, a cachoeira dos 
deuses, antes de seguir para a área de Akureyri. 
Hospedagem.
5º Dia (Domingo) AKUREYRIA OBSERVAÇÃO 
DE BALEIAS-GLAUMBAER-BORGARNES  
(390 Kms)
Café da manhã. Saída para Hauganes, onde fare-
mos um passeio de barco para tentar avistar baleias 

C-9810

jubarte e minke. A avifauna também é incrível nesta 
área. Depois, visita ao Museu Glaumbær, uma anti-
ga fazenda de turfa do século XVIII, que possui um 
acervo de obras de arte, algumas das quais ao ar 
livre. À tarde seguiremos para a terra dos cavalos 
islandeses, ao longo de Skagafjordur. Nossa última 
parada será na cidade piscatória de Borgarnes. 
Jantar e hospedagem.
6º Dia (Segunda) BORGARNES-PENÍNSULA 
SNÆFELLS-SNESKIRKJUFELLSFOSS-
BORGARNES (290 Kms)
Café da manhã. Partida para um dia de exploração 
à península de Snӕfellsnes dominada por Snaefell-
sjökull, apelidada de “vulcão coberto de neve”, um 
vulcão-geleira que inspirou Júlio Verne para sua 
Viagem ao Centro da Terra. Os vulcões desta região 
estão inativos há milhares de anos, no entanto, a lava 
musgosa faz a paisagem única. Uma estrada pano-
râmica nos levará a Arnarstapi, um adorável porto 
em miniatura aninhado no fundo de uma enseada. 
Continuação ao redor do vulcão-geleira Snaefells-
jökull, através das paisagens lunares. Continuação 
até a charmosa vila de Hellissandur e depois para 
os portos de pesca de Ólafsvík e Grundarfjörður. 
Paramos na famosa Kirkjufell, a montanha mais foto-
grafada da Islândia. Retorno a Borgarnes. Jantar e 
hospedagem.
7º Dia (Terça) BORGARNES-THINGVELLIR-
REYKJAVIK (205 Kms)
Café da manhã. Continuaremos nossa rota para 
Reykholt, lugar histórico de onde se escreveram mui-
tas sagas vikings e observação de fontes termais de 
Deildartunguhver. Em seguida, descobriremos Hrau-
nfossar (cachoeira de lava) e Barnafossar (cachoeira 
de lava). crianças). Em seguida, iremos ao Parque 
Nacional Thingvellir, ou “Parliament Valley”, o berço 
da democracia islandesa no ano de 930 e o primeiro 
parlamento europeu. Este Patrimônio Mundial da 
UNESCO também é interessante geologicamente 

porque você pode ver claramente a falha causada 
pela separação das placas tectônicas da Eurásia e 
da América. Chegada a Reykjavik à tarde. Diretor 
de cena caminhe pelo centro da cidade para ver a 
icônica igreja Hallgrímskirkja e o magnífico edifício 
da ópera, a “Harpa” (se não tiver tempo para pas-

sear neste dia, faremos isso durante a manhã do dia 
Próximo). Hospedagem.

8º Dia (Quarta) REYKJAVIK
Café da manhã. Transferência do aeroporto*. Fim 
dos serviços.

8
DIAS

Reykjavik 2. Região Sul 1. Costa Leste 1. 
Akureyri 1. Borgarnes 2.NOITES

Reikiavik

Borgarnes

Fiordes do Leste

Akureyri

Vik

Escanea-me
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NERARIO

Cidade Hotel Cat

Reikiavik Klettur T

Região Sul Kria Hotel / Laki Hotel T

Zona de Egilsstadir Valaskjaff T

Área de Akureyri Natur T

Borgarnes Borganes T

Hotéis previstos

Incluindo
• Transferências (*).
• Treinador privado de acordo com o programa.
• Guia de acompanhamento bilíngue.
• Café da manhã diário. 4 jantares.
• Visita à fazenda leiteira da família com 

degustação.
• Entrada para os banhos geotérmicos de Myvatn 

com uso de toalha.
• Observando a baleia.
• Entrada no Museu Glaumbaer.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 2.990 $
Supl. quarto single 1.225 $

IMPORTANTE: 
Só é permitido 1 mala de 20 kg por passageiro mais 1 mala 
mão (máx. 10 kg) Reservamo-nos o direito de negar acesso 
a passageiros que excedam o limite permitido de bagagem. 
Informamos que por questões logísticas o programa poderá 
sofrer variações na ordem das atividades, ou mesmo ser 
feito em sentido inverso. Isso não altera nenhum dos suas 
inclusões.
(*) Transferência do aeroporto de Reykkavik Keflàvik, é 
realizado com uma parada Flybus, sinalizada na saída do 
Terminal, e com ônibus rotulados com esse nome, que Ele o 
levará ao centro da cidade de ônibus em 1 hora. (Não existem 
horários fixos, as saídas estão ligadas às chegadas dos cada 
voo). Você deve mostrar ao motorista o voucher que Terão 
entregue com o código QR e indicarão o nome do hotel para 
aquele onde você tem o alojamento. Irá informá-lo, em inglês 
o número do próximo ônibus para pegar quando eu chegar 
para a estação central. Aqui você pegará um ônibus menor 
(também incluído no voucher) que o levará até a área onde 
está localizado o seu hotel. A parada estará a poucos passos 
de distância do hotel. Para o dia da partida, o guia informará 
o horário aviso mínimo e a paragem, para o regresso ao aero-
porto. (Esta informação aparecerá no seu voucher.)

Datas de saída: Quarta-feira
Julho 19 26   
Agosto 9 23   
Setembro 20 27    

GA

RANTIDAS
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MALTA, A JOIA DO MEDITERRÂNEO

Malta 7.
NOITES

Cidade Opção 3* Opção 4*

St. Paul Bay Hotel Topaz
Hotel Sunflower

St. Giljan Alexandra

Mellieha Bay Hotel Paradise Bay 
Resort

St. Paul Santana

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada e saída Malta.  

(tempo máximo de espera no aeroporto na 
chegada 1 hr.)

• Guia para cada dia de visita.
• Café da manhã diário.
• 3 almoços e 7 jantares.
• Visitas conforme o programa.
• Seguro turístico.

DESDE

980 $

1º Dia (Sexta) MALTA 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel. Jantar e 
hospedagem. 

2º Dia (Sábado) SUL DA ILHA 
Café da manhã. Partida para o sul da ilha. Iremos a 
Wied iz-Zurrieq, onde está localizada a Gruta Azul, 
conhecida por suas águas cristalinas. Opcional (a ser 
pago localmente): passeio de barco dependendo 
das condições climáticas. Descobriremos a cultura 
maltesa passando pelas diferentes aldeias típicas do 
sul da ilha, conhecidas pelos seus lugares históricos. 
Almoço não incluído. Retorno ao hotel ou tarde livre 
com retorno ao hotel por conta do cliente. Jantar 
e hospedagem.

3º Dia (Domingo) VALLETTA 
Café da manhã. Dia dedicado à visita em Vallet-
ta, capital de Malta. A fundação da capital da ilha 
remonta a 1566, por iniciativa do Grão-Mestre da 
Ordem de Malta. O centro antigo é um conjunto 
de arquitetura militarista do período barroco. Des-
cobriremos os jardins de Upper Barracca, o museu 
Muza. Almoço. Na parte da tarde, show audiovisual 
‘’The Malta Experience’’ que mostra os 7 mil anos da 
excepcional história da ilha. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Segunda) MDINA-RABAT-MOSTA 
Café da manhã. Saída para Mdina, o coração da 
ilha. Visita à maravilhosa “Cidade Silenciosa”, um 
dos conjuntos arquitetônicos mais impressionantes 
da ilha. Localizada em uma colina, é formada por 
edifícios patrícios, igrejas barrocas, conventos e 
palácios, além de incríveis ruazinhas que você poderá 
percorrer para conhecer a antiga capital de maltesa. 
Deixando Mdina para trás pelo Portão dos Gregos, 
visitaremos as catacumbas dos primeiros cristãos 
de Rabat, antes de seguirmos para as falésias de 
Dingli. Almoço no caminho. Visitaremos o Jardim 
Botânico de Santo Antão, que fica perto do Palácio 
Presidencial, e pode ser admirado de fora. Parada 
em um centro de artesanato de Ta ‘Qali, onde você 
terá a possibilidade de admirar diferentes objetos 
(rendas, tecelagem, copos e talheres). Finalmente, 
você vai se deslumbrar com a majestosa cúpula de 
67 metros de altura e 37 de diâmetro da igreja neo-

C-958

clássica de Santa Maria, em Mosta, uma das maiores 
da Europa. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem. 

5º Dia (Terça) TRÊS CIDADES E CRUZEIRO NO 
PORTO 
Café da manhã. Saída para a área do Porto Grande 
em frente a Valletta, conhecida como as Três Cida-
des: Vittoriosa, Cospicua e Senglea, onde os Cava-
leiros de São João se estabeleceram pela primeira 
vez em 1530. Atravessando Cospicua, chegaremos 
a Vittoriosa, onde daremos um passeio pelas ruas 
estreitas, entre os edifícios históricos e as primeiras 
pousadas dos cavaleiros. Em Vittoriosa, a bordo de 
uma embarcação típica (dghajsa), vamos visitar as 
enseadas do porto. No Jardim Senglea, você poderá 
apreciar as vistas deslumbrantes do Porto Grande, 
incluindo o impressionante Forte de Santo Ângelo, 
de onde o Grão-Mestre Jean de Valette liderou a 
defesa durante o grande cerco de 1565. Retorno ao 
hotel. Tarde livre. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Quarta) ILHA DE GOZO 
Café da manhã. Saída de ônibus rumo ao cais de 
Cirkewwa, no ponto mais ocidental da ilha. Desem-
barque em Mgarr, o principal porto de Gozo. Do 
barco, você vai poder admirar Comino, outra ilha do 
arquipélago de Malta, onde vivem apenas umas 30 
pessoas. Visita aos templos megalíticos de Ggantija, 
construções mais antigas que as pirâmides do Egito. 
Em seguida, visita à cidadela medieval de Victoria 
(Rabat) e parada na baía de Xlendi (um belo balneá-

rio). Parada na baía de Dwejra, um lugar de incrível 
beleza natural, onde encontraremos a “Fungus Rock” 
(Rocha do Fungo), uma ilhota localizada na entrada 
da baía e unida ao continente por uma língua de 
terra. Gozo é famosa por seu artesanato, rendas 
feitas à mão e peças bordadas. Os visitantes ficarão 
impressionados com a paisagem exuberante da ilha, 
sua atmosfera serena e sua diferença em relação 
a Malta, a maior ilha do arquipélago. Almoço no 
caminho. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem. 

7º Dia (Quinta) MALTA 
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Jantar 
e hospedagem. 

8º Dia (Sexta) MALTA 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Malta. 
Fim dos serviços.

Notas: 
- 1º dia - se a chegada ao hotel ocorrer depois das 21h, 

não será possível oferecer o jantar. Como compensação, 
será oferecido com um almoço/lunch box no último dia 
do tour, antes de seu voo.

- As autoridades de Malta cobram uma taxa/contribuição 
ambiental, que deve ser paga pelos passageiros direta-
mente no hotel.

- Reservamo-nos o direito de trabalhar com hotéis sem 
categorização oficial, com qualidade e categoria corres-

pondentes a hotéis de 3 ou 4 estrelas, respectivamente, 
e que são utilizados para este produto.

- O programa também pode ser feito em sentido inverso.
- Da mesma forma, o itinerário pode sofrer alterações 

na ordem das excursões, mas sempre respeitando-se o 
conteúdo do programa. 

- Dependendo das condições climáticas e / ou operacionais, 
todos os itinerários publicados podem sofrer alterações 
no destino.

- O programa definitivo será entregue aos clientes no 
destino.

- Durante congressos e eventos especiais, reservamo-nos o 
direito de oferecer hotéis alternativos 3* / 4* nas cidades 
indicadas ou nos arredores.

De Maio 19 a Setembro 22
Datas de saída: Sexta-feira

8
DIAS

Valetta

MdinaRabat

Mosta

Ilha de Gozo

Gruta Azul

Preços por pessoa USD Opção 3* Opção 4*

Maio 19, 26, Junho 2, 9, 16, 23
Em quarto duplo 980 $ 1.350 $
Supl. quarto single 320 $ 445 $
Junho 30, Julho 7, Agosto 25, Setembro 
Em quarto duplo 1.060 $ 1.530 $
Supl. quarto single 320 $ 480 $
Julho 14, 21,28, Agosto 4, 11, 18 
Em quarto duplo 1.140 $ 1.530 $
Supl. quarto single 320 $ 480 $

Escanea-me
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TERRA DE FIORDES & STAVANGER
O tour mais famoso da Noruega

DESDE

1.740 $

1º Dia (Sábado) OSLO
Chegada em Oslo. Está incluído um traslado regu-
lar* do Aeroporto Gardemoen de Oslo para o hotel 
com saída às 15h00 e 21h30. fora desses horários 
não se incluem traslados. O check-in no hotel estará 
disponível a partir das 15h. Se o seu voo chegar antes 
desse horário você pode deixar as suas malas e sair 
para explorar a cidade como quiser. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) OSLO–HOVDEN / TELEMARK 
(285km)
Café da manhã. Tour panorâmico de Oslo incluindo o
Frogner Park com o complexo de esculturas Vigeland, 
passando em frente à Câmara Municipal, ao Palácio 
Real, e a Ópera moderna. Tempo livre para almoço.
Partida para Telemark, que é conhecida acima de 
tudo por ser uma província cultural com suas aldeias 
tradicionais, museus e igrejas. À tarde, no caminho
para o nosso hotel, paramos para tirar fotos à tra-
dicional Igreja Heddal Stave (entrada não incluída). 
Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) HOVDEN / TELEMARK-
CRUZEIRO LYSEFJORD–STAVANGER (170 kms)
Café da manhã no hotel ou para levar. Saída bem 
cedo para Lysebotn, onde faremos um mini cruzeiro 
no Lysefjord (Lysefjord), para admirar o conhecido 
púlpito. No final do cruzeiro, os viajantes que dese-
jarem podem fazer a excursão opcional ao Preikes-
tolen (púlpito). Neste dia não incluiremos tempo 
livre para o almoço, recomendamos a compra de um 
lanche leve antes da partida. Chegada em Stavanger, 
para pessoas que não fazem o passeio ao púlpito, 
aproximadamente às 16h30, tendo a sua bagagem 
disponível no final da tarde, quando tudo o grupo 
se encontrará em Stavanger. Hospedagem.

4º Dia (Terça) STAVANGER-BERGEN (210 kms) 
(ferry)
Café da manhã. Ferry de Mortavika a Årsvågen e de 
Sandvikvåg a Halhjem. Chegada a Bergen e tempo 
livre para o almoço. À tarde, visita panorâmica em 
Bergen para conhecer os lugares mais emblemáticos 
da cidade, incluindo o famoso mercado de peixes 
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e o bairro hanseático, Patrimônio da Humanidade 
(UNESCO). Hospedagem. 

5º Dia (Quarta) BERGEN-VOSS-SOGNEFJORD- 
SOGN OG FJORDANE (345 kms) 
Café da manhã. Saída para o Vale de Voss, um grande 
resort localizado às margens do lago, até chegar a 
Flåm. Será oferecida uma excursão opcional completa, 
que inclui: Um incrível passeio de ferry ao longo do 
Fiorde de Sogn, além de uma espetacular viagem de 
trem que sobe a quase 900 metros e oferece vistas 
deslumbrantes do fiorde. Para os passageiros que não 
queiram fazer o passeio opcional, o circuito é feito 
de ônibus, por estrada, de Voss a Flåm. O tempo de 
espera em Flåm é de aproximadamente 4 horas. Após 
a excursão opcional, seguimos viagem para a área 
de Sogn og Fjordane, uma região artística situada 
entre dois fiordes majestosos. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Quinta) SOGN OG FJORDANE-
BRIKSDAL-CRUZEIRO GEIRANGERFJORD-
OPPLAND (390 kms) (ferry)
Café da manhã. Saída em direção à geleira Briksdal. 
Chegada a Briksdal ao meio-dia e tempo livre para 
apreciar o local, tirar fotos e almoçar. Interessante: 
se quiser, você pode pegar os Troll Cars (opcional), 
que o levarão até a base da geleira. À tarde, daremos 
um passeio de ferry ao longo do famoso Fiorde de 
Geiranger; não deixe de admirar as imensas paredes 
que se fundem nas águas profundas do fiorde. De 
Geiranger, seguimos para a área de Oppland. No 
caminho, parada para admirar uma das igrejas de 

madeira mais famosas da Noruega, a Igreja Lom 
(parada para fotos). Chegada ao hotel no final do 
dia. Jantar e hospedagem. 

7º Dia (Sexta) OPPLAND-OSLO (289 kms) 
Café da manhã. Saída para Lillehammer, que se 
assenta, imponente, às margens do lago Mjøsa. 
Tempo livre para almoçar e explorar a cidade. Pos-
sibilidade de fazer uma visita opcional ao Museu 
Maihaugen, que mostra a cultura e a história da 

Noruega. Continuaremos para Oslo. Chegada e 
tempo livre. Hospedagem. 

8º Dia (Sábado) OSLO 
Café da manhã. Tempo livre no centro de Oslo. 
Está incluído um traslado regular* do hotel para o 
aeroporto de Oslo Gardemoen, partindo do centro 
da cidade às 9h30 e 17h30 (leva aprox. 1 hora para 
o aeroporto). Fora desse horário não se incluem 
traslados regulares. Fim dos serviços.

8
DIAS

Oslo 2. Hovden/Telemark 1. 
Stavanger 1. Bergen 1. Sogn og 
Fjordane 1. Oppland 1.NOITES

Stavanger

Bergen

Sogn og 
Fjordane

Oppland

Hovden
Oslo

Escanea-me

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.740 $
Supl. quarto single 690 $
Supl. traslados de chegada/saída em 
Oslo (mínimo 2 pessoas) em privado       270 $

IMPORTANTE: 
É permitido levar 1 mala de até 20 kg mais 1 bagagem 
de mão (máx. 10 kg) por passageiro. Reservamo-nos o 
direito de negar o acesso a passageiros que excedam 
o limite de bagagens permitido. Informamos que, por 
razões logísticas, o programa pode sofrer variações na 
ordem das atividades, ou mesmo ser feito em sentido 
inverso. Isso não altera o conteúdo do mesmo. 
(*) Na saída de 26/agosto, devido a um importante 
acontecimento na região de Stavanger, possivelmente 
no 3º dia o grupo ficará hospedado em Haugesund 
(hotel Scandic Haugesund ou similar).

Datas de saída: Sábados
Junho 10 17 24   
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26*  
Setembro 2 9 16   

GA

RANTIDAS

Cidade Hotel

Oslo Comfort Karl Johan

Telemark Hovden Resort / Straand Hotel

Stavanger Scandic Stavanger City

Bergen Zander K

Sogn og Fjordane Scandic Sunnfjord

Oppland Area Thon Otta

Hotéis previstos

Incluye
•Traslados de chegada e saída em serviço regular, 

somente nos horários indicados.
• Ônibus privativo conforme programa. 
• Guia acompanhante. 
• Café da manhã buffet. 3 jantares. 
• Visita panorâmica em Oslo e Bergen. 
• Minicruzeiro em Lysefjord e Geirangerfjord, com 

ferrys de conexão.
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Incluye
• Guia acompanhante. 
• Visitas com guia local em Oslo e Bergen. 
• Café da manhã diariamente. 3 jantares. 
• Cruzeiro pelo Fiorde de Geiranger. 
• Ferrys (balsas) de conexão.

DESDE

1.430 $

1º Dia (Sábado) OSLO
Chegada ao aeroporto de Oslo. Traslado ao hotel 
para conta do passageiro. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) OSLO-GEILO (220 kms)
Café da manhã. Tour panorâmico de Oslo incluindo 
o Frogner Park com o complexo de esculturas Vige-
land, passando em frente à Câmara Municipal, ao 
Palácio Real, e à Ópera moderna. Tempo livre para 
almoço e partida em rota para descobrir a natureza 
fascinante da Noruega, através do vale Hallingdal 
ao longo do lago Tyrifjord. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) GEILO-BERGEN (240 kms)
Café da manhã. Continuação para o fiorde de Har-
danger através do planalto de Hardangervidda. 
Pararemos na cachoeira Voringfoss para admirar a 
grandeza dessa cachoeira, e continuaremos nossa 
rota com uma pequena travessia do fiorde pela pon-
te. Continuação para Bergen ao longo das margens 
do Hardangerfjord. Vamos passar pelas Aldeias de 
Øystese e Norheimsund, com almoço por conta 
própria no caminho. À chegada, visita guiada a Ber-
gen, a cidade hanseática, fascinantemente localizada 
entre suas 7 colinas, com um centro histórico que 
preservou suas coloridas casas de madeira que eram 
balcões de comerciantes alemães. Hospedagem.

4º Dia (Terça) BERGEN-VOSS- 
FIORDE DOS SONHOS-SOGN OG FJORDANE / 
FØRDE (320 kms)
Café da manhã. Saída para o Vale Voss, grande centro 
de férias localizado próximo ao lago, até chegar a 
Flåm. Uma excursão opcional completa será oferecida 
que inclui: um incrível passeio de balsa pelo Fiorde 
dos Sonhos e um espetacular passeio de trem subin-
do quase 900 metros com vistas incríveis do fiorde. 
Para os passageiros que não fazem esse opcional, 
o circuito é feito em ônibus e passa pela estrada de 
Voss para Flåm. O tempo de espera em Flåm será 
aproximadamente de 4 horas. Depois do término 
da excursão opcional, continuamos o caminho até 
Sogn og Fjordane, uma região artística entre dois 
magníficos fiordes. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) FØRDE-CRUZEIRO 
GEIRANGERFJORD-ESTRADA DA ÁGUIA- 
ROTA DOS TROLLS-MOLDE (350 kms)  
(cruzeiro e balsa)
Café da manhã. Partida novamente a caminho para 

C-9008

pegar o cruzeiro de 1 hora, do qual muitos dizem 
que é o mais impressionante de todos os fiordes, o 
incrível e majestoso Geirangerfjord, onde a natureza 
revela-se em toda a sua força: paredes de montan-
has que caem abruptamente no braço do fiorde, 
inúmeras cachoeiras, a mais famosa são o “véu da 
noiva” e as “sete irmãs”, picos nevados, fazendas 
agarradas às encostas das montanhas. Almoço livre 
no caminho. Continuaremos nossa rota subindo 
a estrada da águia, que nos oferecerá uma vista 
panorâmica do Geirangerfjord. Travessia de balsa 
entre Eidsdal e Linge e partida para Andalsnes, 
no profundo de Romdalsfjorden e cercado por 
impressionantes montanhas com picos vertiginosos 
que dominam o entorno. Estamos na famosa área 
da rodovia ou a rota dos Trolls, famosa por suas 
impressionantes curvas fechadas que desfrutare-
mos com total segurança a bordo do nosso ônibus. 
Chegada em Åndalsnes, continuação para Molde 
e balsa para Åfarnes. Chegada a Molde ao final do 
dia. Hospedagem.

6º Dia (Quinta) MOLDE- ROTA DO ATLÁNTICO-
OTTA/OPPDAL (290 kms)
Café da manhã. Partida para atravessar a espeta-
cular Rodovia Atlântica praticamente construída 
no oceano entre ilhas e recifes, passaremos pelas 
pequenas vilas de pescadores de Bud e depois pela 
cidade Porto de Kristiansund. Almoço no caminho 
por sua conta. Continuação por estrada para Sunn-
dalsøra e a região montanhosa de Oppdal. Jantar 
e hospedagem.

7º Dia (Sexta) OTTA / OPPDAL-LILLEHAMMER-
OSLO (400 kms)
Café da manhã. Continuação pelo vale Gudbransda-
len passando por Dombås e Otta. Saída para Lille-
hammer, cidade olímpica. Vamos fazer um pequeno 
tour de orientação da cidade com nosso guia acom-
panhante observando as imponentes colinas de saltos 

de esqui. Tempo livre para almoço em Lillehammer 
e continuação ao longo do grande lago Mjøsa para 
Oslo. Hospedagem.

8º Dia (Sábado) OSLO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto por conta 
dos passageiros. Fim dos serviços.

8
DIAS

Datas de saída: Sábados
Julho 8 15 22 29  
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2     

Oslo 2. Geilo 1. Bergen 1. 
Sogn og Fjordane/Forde 1. 
Molde 1. Otta/Oppdal 1.NOITES

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.430 $
Supl. quarto single 765 $
Supl. Traslados de chegada/partida em 
Oslo (mínimo 2 pessoas) em privado 270 $

IMPORTANTE: 
Só é permitido 1 mala de 20/kgs por passageiro mais 1 bolsa 
de mão máx.10/kgs. Reservamo-nos o direito de negar o acesso 
a passageiros que excedam o limite permitido de bagagem. 
Informamos que por questões logísticas o programa poderá so-
frer variações na ordem das atividades, sem alterar o que inclui.

Cidade Hotel
Oslo Comfort Borsparken /  

Thon Munch
Geilo Ustedalen / Geilo 
Bergen Scandic Bergen City / 

Zander K
Sogn og Fjordane Scandic Sunnfjord 
Molde Thon Moldefjord /  

Scandic Alexandra
Oppdal Quality Skifer /  

Thon Otta / Dombas

Hotéis previstos

Bergen

Sogn og 
Fjordane

Oppdal

Geilo

Oslo

Molde

TERRA DE TROLLS, FIORDES  
E ROTA ATLÂNTICA
Para conhecer a natureza virgem dos fiordes

Escanea-me
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Vilnius 2. Riga 2. Tallinn 2.
NOITES

DESDE

1.160 $

C-90077

1201, tornou-se um importante centro comercial no 
século XIII como uma cidade pertencente à Hansa 
Germânica. Destacando a beleza do seu centro 
histórico em cuja edifícios refletem os estilos arqui-
tetônicos: gótico, renascentista, barroco, clássico, 
art nouveau, etc. Visita ao Mercado Central, o maior 
mercado dos Estados Bálticos e um dos maiores da 
Europa. As principais estruturas do mercado são 
cinco pavilhões construídos com reaproveitamen-
to dos antigos hangares dos Zeppelins alemães. 
Continuamos pela área das avenidas no centro de 
Riga, Torre do Arsenal, Teatro Nacional, edifícios 
Art Nouveau da virada do século, o Monumento à 
Liberdade, a Opera House, a Universidade e inúme-
ras pontes. Visita da Catedral (entrada) jóia gótica 
construída em 1211, famosa por seu órgão espe-
tacular. Visita ao bairro Art Nouveau com a maior 
coleção de edifícios Art Nouveau no mundo, com 
suas características fachadas de linhas sinuosas e 
ornamentação rica. A construção começou entre o 
final do século XIX e o início do século XX. Em 1997, 
a UNESCO o declarou Patrimônio da Humanidade 
a 475 hectares do centro histórico. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

5º Dia (Quinta) RIGA-SIGULDA-TURAIDA-
GUTMANIS-PARNU-TALLINN (330 kms)
Café da manhã. Partida para Sigulda. Excursão ao 
Vale do Gauja e visita de Sigulda e Turaida conheci-
da como a “Suíça Letã”. Visita das ruínas do Castelo 
de a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos (S.XIII) que 
estava ligado a outras pequenas construções através 
de passagens subterrâneas e uma visita ao Castelo 
medieval Turaida (1214), o mais bem preservado de 

toda a Letônia. Veremos o Museu de História Local de 
Sigulda, o túmulo de Turaida, a caverna de Gutmann 
e o Parque Daina, um parque de esculturas dedicado 
ao folclore letão. Almoço. Continuação para Parnu, 
com um passeio panorâmico pela cidade conhecida 
como “capital de verão” da Estônia por suas praias de 
areia e as belas florestas que as cercam. Continua-
ção para Tallinn, capital da Estônia. Hospedagem.

6º Dia (Sexta) TALLINN
Café da manhã. Tour panorâmico de Tallinn (de ôni-
bus e a pé), cidade medieval reconhecida como a 
mais antiga do norte da Europa. Sua cidade antiga 
está incluída no Patrimônio Cultural da UNESCO, e
preserva como era, suas antigas muralhas, ruas 
ruelas calcetadas e secretas, que fazem a cidade 
conhecida como a “Pérola Esquecida do Báltico”. 
Visita ao centro histórico com as famosas torres de 
“Tall Hermann” e “Margarida Gorda”, Praça da Câma-
ra Municipal e as igrejas de São Olaf e São Nicolau. 
Monte Toompea é onde está localizado uma grande 
concentração de monumentos, catedrais Alexan-
der Nevsky e Toomkirik, o parlamento da Estônia 
aninhada no castelo de Toompea, museu de arte, 
o Kiek-in-de-Kök, uma torre museu construída em 
1475. Almoço. Tarde livre para visitar em opcional 
o Museu Etnográfico ao ar livre “Rocca–al-Mare”. 

Possibilidade de fazer uma excursão opcional à 
cidade de Helsinque. Hospedagem.

7º Dia (Sábado) TALLINN
Café da manhã. Tempo livre. Na hora indicada, tras-
lado para o aeroporto. Fim dos serviços.
Possibilidade de prolongar a estadia em Tallinn com 
uma noite adicional ou fazer alguma extensão para 
as cidades de Helsinque ou Estocolmo.

7
DIAS

1º Dia (Domingo) VILNIUS
Chegada a Vilnius. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) VILNIUS
Café da manhã. Passeio panorâmico pela cidade 
(de ônibus e a pé), capital da Lituânia. No século 
XIV foi declarada capital do estado da Lituânia, pelo 
Grão-Duque Gediminas. Sua cidade antiga é uma 
das maiores de toda a Europa Oriental, onde com-
binam diferentes estilos arquitetônicos, do gótico ao 
pós-modernismo. Em 1994 esta parte da cidade foi 
incluída na lista de sítios do Patrimônio da Humani-
dade da UNESCO. Destacam-se as igrejas de Santa 
Ana, São Pedro e São Paulo, bem como a Catedral. 
Também significativo, os pátios da Universidade 
antiga (entrada), fundada em 1579, a Torre do castelo 
de Gediminas, com vistas impressionantes de toda 
a cidade, o famoso “Portão da Aurora” e a Galeria 
Âmbar. Almoço. Tarde livre. Posibilidade de realizar 
a excursiao opcional a Trakai. Hospedagem.

3º Dia (Terça) VILNIUS-KAUNAS-MONTE DAS 
CRUZES-RUNDALE-RIGA (315 kms)
Café da manhã. Partida para Kaunas, chegada e visita 
da cidade. Na cidade antiga se encontra uma grande 
variedade de monumentos arquitectónicos, o castelo 
medieval do século XIII, a antiga Câmara Municipal, 
conhecido como o “Cisne Branco”, a catedral, igreja 
de São Francisco Javier e o mosteiro jesuíta, a Igreja 
de Perkunas e Vytautas. Continuação para a Letônia, 
mas primeiro na Lituânia faremos uma parada e visita 
ao “Monte das Cruzes” em Siauliai, santuário para mui-
tos católicos. As primeiras centenas de cruzes foram 
colocadas pelas pessoas da região para homenagear 
os mortos da revolta anti-tsarista de 1831. Hoje, mais 
de 50.000 cruzes testemunham o espírito do povo 
lituano. A colina foi visitada pelo Papa João Paulo II 
durante sua visita à Lituânia em 1993. Almoço. Partida 
para Rundale (Letônia). Visita aos Jardins do Palácio 
Rundale, antiga residência de verão dos Duques de 
Curlândia. Construída na primeira metade do séc. 
XVIII pelo arquiteto italiano Francesco Bartolomeo 
Rastrelli, que também projetou o Palácio de Inverno 
dos czares em São Petersburgo. Continuação para 
Riga. Chegada à tarde. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) RIGA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela cidade (de 
ônibus e a pé), conhecida como a “Paris do Norte”. 
Localizada às margens do rio Daugava, fundada em 

Vilnius

Riga

Tallinn

Escanea-me

NOVO

Incluindo
• Traslados: Chegada/Vilnius, Saída/Tallinn.  

(sem guia)

• Transporte em micro-ônibus/ônibus com ar 
condicionado.

• Wi-Fi gratuito nos ônibus para grupos acima de 
15 pessoas no território das repúblicas bálticas.

• Sistema de áudio-rádio para grupos maiores que 
15 pessoas.

• Guia local durante as visitas e traslados. 

• Café da manhã buffet diário.

• 5 almoços.

• Seguro turístico.

• Ingressos:

- Lituânia: Universidade de Vilnius, Igrejas de S. 
João, São Pedro e São Paulo, Catedral.

- Letônia: Jardins do Palácio Rundale, Catedral 
Dome em Riga, Parque Nacional de Gauja. 
Ingresos a castelo e museu de Turaida, parque 
de esculturas Daina e caverna Gutman.

- Estônia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky, 
Jardins Kadriorg.

Nota: O passeio de barco é dependente de condições meteo-
rológicas. Não operacional nas saídas de Páscoa e dezembro.

Preços por pessoa USD 
(mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo 1.160 $
Supl. quarto single 355 $

GA

RANTIDASDatas de saída: Domingos
Abril 2*   
Maio 21
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10
Dezembro 3*
(*) Páscoa e Ponte de Dezembro.

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.

Vilniuis Radisson Blu Lietuva P
Holiday Inn Vilnius P

Riga Avalon P

Tallinn Tallink City P
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1.440 $

C-90771

4º Dia (Quarta) RIGA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela cidade (de 
ônibus e a pé), conhecida como a “Paris do Norte”. 
Localizada às margens do rio Daugava, fundada em 
1201, tornou-se um importante centro comercial no 
século XIII como uma cidade pertencente à Hansa 
Germânica. Destacando a beleza do seu centro 
histórico em cuja edifícios refletem os estilos arqui-
tetônicos: gótico, renascentista, barroco, clássico, 
art nouveau, etc. Visita ao Mercado Central, o maior 
mercado dos Estados Bálticos e um dos maiores da 
Europa. As principais estruturas do mercado são cin-
co pavilhões construídos com reaproveitamento dos 
antigos hangares dos Zeppelins alemães. Continua-
mos pela área das avenidas no centro de Riga, Torre 
do Arsenal, Teatro Nacional, edifícios Art Nouveau 
da virada do século, o Monumento à Liberdade, a 
Opera House, a Universidade e inúmeras pontes. 
Visita da Catedral (entrada) jóia gótica construída 
em 1211, famosa por seu órgão espetacular. Visita ao 
bairro Art Nouveau com a maior coleção de edifícios 
Art Nouveau no mundo, com suas características 
fachadas de linhas sinuosas e ornamentação rica. A 
construção começou entre o final do século XIX e o 
início do século XX. Em 1997, a UNESCO o declarou 
Patrimônio da Humanidade a 475 hectares do cen-
tro histórico. Almoço. À tarde visitaremos Jurmala, 
lugar de estância de veraneio, famosa pelas suas 
riquezas naturais, o clima e suas águas minerais, e 
a imensa praia de areia fina que se estende por 33 
km. Admiramos algumas das mais de 3.500 mansões 
tradicionais de madeira, declaradas Monumento 
Nacional. Regresso a Riga. passeio de barco no rio 
Daugava. Jantar e hospedagem.
5º Dia (Quinta) RIGA-SIGULDA-TURAIDA-
GUTMANIS-PARNU-TALLINN (330 kms)
Café da manhã. Partida para Sigulda. Excursão ao 

Vale do Gauja e visita de Sigulda e Turaida conheci-
da como a “Suíça Letã”. Visita das ruínas do Castelo 
de a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos (S.XIII) que 
estava ligado a outras pequenas construções através 
de passagens subterrâneas e uma visita ao Castelo 
medieval Turaida (1214), o mais bem preservado de 
toda a Letônia. Veremos o Museu de História Local 
de Sigulda, o túmulo de Turaida, a caverna de Gut-
mann e o Parque Daina, um parque de esculturas 
dedicado ao folclore letão. Almoço. Continuação 
para Parnu, com um passeio panorâmico pela cidade 
conhecida como “capital de verão” da Estônia por 
suas praias de areia e as belas florestas que as cer-
cam. Continuação para Tallinn, capital da Estônia. 
Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sexta) TALLINN
Café da manhã. Tour panorâmico de Tallinn (de 
ônibus e a pé), cidade medieval reconhecida como 
a mais antiga do norte da Europa. Sua cidade antiga 
está incluída no Patrimônio Cultural da UNESCO, e
preserva como era, suas antigas muralhas, ruas ruelas 
calcetadas e secretas, que fazem a cidade conhe-
cida como a “Pérola Esquecida do Báltico”. Visita 
ao centro histórico com as famosas torres de “Tall 
Hermann” e “Margarida Gorda”, Praça da Câmara 
Municipal e as igrejas de São Olaf e São Nicolau. 
Monte Toompea é onde está localizado uma grande 
concentração de monumentos, catedrais Alexan-
der Nevsky e Toomkirik, o parlamento da Estônia 
aninhada no castelo de Toompea, museu de arte, 

o Kiek-in-de-Kök, uma torre museu construída em 
1475. Almoço. À tarde visitaremos o Museu Etno-
gráfico ao ar livre “Rocca–al-Mare”. Possibilidade de 
fazer uma excursão opcional à cidade de Helsinque. 
Jantar e hospedagem.
7º Dia (Sábado) TALLINN
Café da manhã. Tempo livre. Na hora indicada, tras-
lado para o aeroporto. Fim dos serviços.
Possibilidade de prolongar a estadia em Tallinn com 
uma noite adicional ou fazer alguma extensão para 
as cidades de Helsinque ou Estocolmo.

7
DIAS

1º Dia (Domingo) VILNIUS
Chegada a Vilnius. Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) VILNIUS-TRAKAI-VILNIUS 
(60 kms)
Café da manhã. Passeio panorâmico pela cidade 
(de ônibus e a pé), capital da Lituânia. No século 
XIV foi declarada capital do estado da Lituânia, pelo 
Grão-Duque Gediminas. Sua cidade antiga é uma 
das maiores de toda a Europa Oriental, onde com-
binam diferentes estilos arquitetônicos, do gótico ao 
pós-modernismo. Em 1994 esta parte da cidade foi 
incluída na lista de sítios do Patrimônio da Humani-
dade da UNESCO. Destacam-se as igrejas de Santa 
Ana, São Pedro e São Paulo, bem como a Catedral. 
Também significativo, os pátios da Universidade 
antiga (entrada), fundada em 1579, a Torre do castelo 
de Gediminas, com vistas impressionantes de toda 
a cidade, o famoso “Portão da Aurora” e a Galeria 
Âmbar. Almoço. Pela tarde saída para Trakai, antiga 
capital do Grão-Ducado da Lituânia. No início da visita 
haverá um passeio de barco no lago que circunda o 
castelo. O castelo fortificado, feito de tijolo vermelho, 
está localizado em uma ilha no meio do Lago Galve. 
Regresso a Vilnius. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) VILNIUS-KAUNAS-MONTE DAS 
CRUZES-RUNDALE-RIGA (315 kms)
Café da manhã. Partida para Kaunas, chegada e visita 
da cidade. Na cidade antiga se encontra uma grande 
variedade de monumentos arquitectónicos, o castelo 
medieval do século XIII, a antiga Câmara Municipal, 
conhecido como o “Cisne Branco”, a catedral, igreja 
de São Francisco Javier e o mosteiro jesuíta, a Igreja 
de Perkunas e Vytautas. Continuação para a Letô-
nia, mas primeiro na Lituânia faremos uma parada 
e visita ao “Monte das Cruzes” em Siauliai, santuário 
para muitos católicos. As primeiras centenas de cru-
zes foram colocadas pelas pessoas da região para 
homenagear os mortos da revolta anti-tsarista de 
1831. Hoje, mais de 50.000 cruzes testemunham o 
espírito do povo lituano. A colina foi visitada pelo 
Papa João Paulo II durante sua visita à Lituânia em 
1993. Almoço. Partida para Rundale (Letônia). Visita 
aos Jardins do Palácio Rundale, antiga residência 
de verão dos Duques de Curlândia. Construída na 
primeira metade do séc. XVIII pelo arquiteto italia-
no Francesco Bartolomeo Rastrelli, que também 
projetou o Palácio de Inverno dos czares em São 
Petersburgo. Continuação para Riga.
Chegada à tarde. Jantar e hospedagem.

Vilnius

Riga

Tallinn

Escanea-me

NOVO

TODO INCLUIDO

Incluindo
• Traslados: Chegada/Vilnius, Saída/Tallinn. 

(sem guia)
• Transporte em micro-ônibus/ônibus com ar 

condicionado.
• Wi-Fi gratuito nos ônibus para grupos acima de 

15 pessoas no território das repúblicas bálticas.
• Sistema de áudio-rádio para grupos maiores 

que 15 pessoas no território das repúblicas 
bálticas.

• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet diário.
• 5 almoços e 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Ingressos:
- Lituânia: Universidade de Vilnius, Igrejas de S. 

João, São Pedro e São Paulo, Catedral, Castelo 
de Trakai e passeio de barco pelos lagos do 
castelo.

- Letônia: Jardins do Palácio Rundale, Catedral 
Dome em Riga, Passeio de Barco, Parque 
Nacional de Gauja. castelo e museu de Turaida, 
parque de esculturas Daina e caverna Gutman.

- Estônia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky, 
Jardins Kadriorg, Museu Etnográfico “Rocca-al-
Mare”.

Nota: O passeio de barco é dependente de condições meteo-
rológicas. Não operacional nas saídas de Páscoa e dezembro.

Preços por pessoa USD 
(mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo 1.440 $
Supl. quarto single 355 $

GA

RANTIDASDatas de saída: Domingos
Abril 2*   
Maio 21
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10
Dezembro 3*
(*) Páscoa e Ponte de Dezembro.

Hotéis previstos
Cidade Hotel Cat.

Vilniuis Radisson Blu Lietuva P
Holiday Inn Vilnius P

Riga Avalon P

Tallinn Tallink City P
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Incluindo
• Traslados chegada/saída Varsóvia (sem assistência) 
• Microbus/ ônibus com ar condicionado com guia 

acompanhante.
• Trem Cracovia-Varsovia (sem assistência, 2ª classe)
• Café da manhã buffet.
• 1 almoço e 3 jantares. 
• Relato de piano em Varsóvia.
• Concerto de música Klezmer em Cracovia.
• Imposto local.
• Visitas com guía local em: Varsóvia, Cracóvia, 

Auschwitz Birkenau, Jasna Gora, Wadowice, 
Lagiweniki, Kalwaria. 

• Entradas acordo com o programa: Catedral de São 
João em Varsóvia, fones em Auschwitz-Birkenau, 
e Basílica Mariana em Cracóvia, Igreja Jasna Gora 
em Czestochowa, Centro Juan Pablo II. 

• Seguro turístico.
• Sistema de áudio do sistema (para grupos de 

mais de 20 passageiros).

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 1.235 $

Supl. quarto single 375 $

Supl. pensão completa 
(3 almoços e 1 jantar) 160 $

POLÔNIA OS CAMINHOS  
DE JOÃO PAULO II
Para conhecer os lugares mais religiosos do país

DESDE

1.235 $

1º Dia (Sabado) VARSÓVIA
Chegada em Varsóvia. Traslado ao hotel sem assis-
tencia,  acomodacao em hotel. 

2º Dia (Domingo) VARSÓVIA
Após café da manhã visita guiada da cidade. Come-
çamos com o Palácio da Cultura e Ciência, o edifício 
mais alto da cidade construída no estilo arquitetô-
nico - socrealista (stalinista), visita de Jardins Reais 
Lazienki, o parque mais importante da capital polone-
sa. Aqui estão localizados: o monumento a Frederic 
Chopin, esculturas e palácios. Depois vamos ver os 
locais de martírio durante a ocupação nazista alemão, 
zona do antigo gueto de Varsóvia Monumento aos 
Heróis do Gueto, Umschlagplatz, um lugar de depor-
tação dos judeus. Nós seguimos o Caminho Real, 
perto do Universidade de Varsóvia, o Palácio do Presi-
dente, o Castelo Real. Finalizaremos com um passeio 
pela Cidade Velha inscrita na UNESCO com a coluna 
do rei Sigismundo, Praça do Mercado, barbacã, a casa 
de Marie Curie Sklodowska, o monumento a Revolta 
de Varsóvia. Tempo livre. Pela tarde relato de piano.  
Jantar e acomodaçao. 

3º Dia (Segunda) VARSÓVIA-CZESTOCHOWA-
AUSCHWITZ BIRKNEAU-CRACÓVIA (280 kms)
Café da manhã. Partida para Czestochowa. Curta 
parada para visitar o Santuário de Jasna Gora, com 
sua famosa imagem da Virgem Negra (ícone do 
século XIV), a Madonna Negra padroeira da Polônia. 
Continuação até Oswiecim, para visitar Auschwitz-
-Birkneau. Visita guiada ao museu do antigo campo 
de concentração nazista alemão inscrito na UNES-
CO, local de Martírio da Humanidade. Chegada em 
Cracóvia. Tempo livre. Jantar em barco com bela 
vista do Castelo e Cidade Antiga. (dependendo das 
condições atmosféricas). Hospedagem.

4º Dia (Terça) CRACÓVIA 
Após café da manhã visita guiada de Cracovia, como 
primeiro o Bairro Antigo inscrito na UNESCO, depois 
visita o Monte Wawel com a sua Catedral (sem crip-
tas). Vamos ver o Castelo de Wawel e Collegium 
Maius (sem entrar). Passeio pela Cidade Velha, o 
Mercado de Panos, visita da Basilica Mariana em 
que vemos o majestoso altar de Stworz Wit. Tempo 
para ouvir o trompetitas. À tarde livre para visitar 
opcional a pintura Leonardo da Vinci “a dama com 
o arminho” ou visitar à mina de sal inscrita na UNES-

C-9066

CO que foi escavado na segunda metade do século 
XIII com a profundidade de 135 metros para quase 
dois quilômetros galerias subterrâneas e câmaras 
ocasionalmente interrompidos por lagos salinos 
escuros. Retorno a Cracovia. Jantar com concerto 
de música Klezmer e  alojamento.

5º Dia (Quarta) CRACÓVIA-LAGIEWNIKI-
WADOWICE -KALWARIA ZEBRZYDWSKA-
VARSÓVIA (trem) (400 kms)
Após café da manhã viagem a Varsovia, antes da 
saida de Cracovia, visitamos o santuario da divina 
misericordia em Lagiewniki , com el quadro “Jesús, 
em te confio”. No ano 2002 o Papa Joao Paulo II 
proclamou esse santuario “o centro da Divina Mise-
ricordia mundial”. Vista do centro de Joao Paulo II. 
Continuamos a Wadowice, o lugar onde nasceu Karol 
Wojtyla, Santo Papa Joao Paulo II, visitamos la Basilica 
onde foi batizado. Almoço. Visita do Santuario de 
Kalwaria Zebrzydowska. Possibilidade de fazer via 
crusis. Chegada a Cracovia e viagem em trem Intercity 
(2nda classe) a Varsovia.(sem assistencia). Traslado 
ao hotel (sem asistencia). Alojamento.

6º Dia (Quinta) VARSÓVIA 
Após café da manhã traslado para o aeroporto sem 
assistencia. Fim de serviços.

Notas: 
- Se o grupo é de 8 pax ou menos – Guia-motorista com 

minivan / microbus
- A ordem das visitas pode ser alterada dependendo da 

disponibilidade de ingressos e horários de abertura.

6
DIAS

Varsóvia 3. Cracóvia 2.
NOITES

Cracóvia

Varsóvia

Datas de saída: Sábados
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27  
Junho 3 10 17 24  
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28  
Novembro 18     
Dezembro 9     
2024      
Janeiro 6     
Fevereiro 3     
Março 9     

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Varsóvia Polonia Palace P

Novotel Centrum P

Radisson Blu Sobieski P

JM Leonardo P

Cracóvia Novotel Centrum Krakow P

Metropolis Design P

Inx Design P

Hotéis previstos 
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MARAVILHAS DA POLÔNIA

1º Dia (Domingo) VARSÓVIA
Chegada ao aeroporto de Varsóvia. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

2º Dia (Segunda) VARSÓVIA 
Depois do café da manhã, visita com guia em Varsó-
via. Uma atmosfera especial domina o centro antigo 
(Stare Miasto), totalmente reconstruído após a guerra, 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
As ruelas estão ladeadas por edifícios dos séculos 
XV ao XVIII e cercadas por ruínas de muralhas com 
fossas e barbacãs. A Praça do Mercado é de grande 
beleza e as construções que ladeiam as ruas que 
formam a Via Real são, na maior parte, edifícios his-
tóricos. Visitaremos o Castello Willanow. Em seguida, 
daremos um passeio pelo parque Lazienki. Almoço 
durante a visita. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) VARSÓVIA-TORUN-POZNAN
Depois do café da manhã, saída para Torun. Visi-
ta a esta cidade situada às margens do rio Vístula 
e cidade natal de Copérnico, além de fazer parte 
da lista de cidades Patrimônio da Humanidade da 
UNESCO desde 1997. A composição da praça e ruas 
circundantes ainda é a mesma de 700 anos atrás. 
Almoço e continuação para Poznan. Resto da tarde 
livre. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Quarta) POZNAN-WROCLAW
Café da manhã. Visita à cidade para admirar a Cate-
dral de Ostrów Tumski (entrada inclusa), a Igreja de 
Santo Estanislau e de Santa Madalena, a velha Praça 
do Mercado e a majestosa Prefeitura, que preside 
elegantemente a Praça Principal. Almoço. Saída 
para Wroclaw, a «Veneza polaca». Resto do dia livre. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quinta) WROCLAW-CRACÓVIA
Depois do café da manhã, visita a esta bela cidade, 
que possui mais de 100 pontes e passarelas que 
atravessam o Oder e seus afluentes. No centro 
da Grande Praça (Rynek) está a Prefeitura gótica 
(Ratusz), uma das maiores da Europa, autêntica 
pérola da arquitetura profana da Silésia, com seus 
pináculos e seu relógio astronômico, a catedral, 
obra-prima do gótico, bem como a Universidade 
pela qual passaram inúmeros prêmios Nobel (visita 
exterior). Almoço. Continuação para Cracóvia. Ao 
chegar a Cracóvia, visita ao bairro judeu. Jantar e 
hospedagem. 

C-9087

6º Dia (Sexta) CRACÓVIA
Café da manhã. Visita à cidade de Cracóvia, decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, uma 
das cidades mais belas do mundo. Visita ao centro 
com a praça do Mercado e a fortaleza de Wawel 
(exterior), antiga residência dos reis que é, por sua 
vez, cidadela, castelo florentino e catedral gótica. 
Almoço durante a visita. Tarde livre. Possibilidade 
de fazer uma excursão opcional o campo de con-
centração de Auschwitz (sujeito a disponibilidade). 
Jantar e hospedagem.
7º Dia (Sábado) CRACÓVIA-VARSÓVIA
Café da manhã. Manhã livre. Possibilidade de fazer 
uma excursão opcional a Wieliczka para visitar as 
minas de sal gema, reconhecidas como Patrimônio 
Mundial pela UNESCO, com suas maravilhosas salas, 
dependências, capelas e estátuas da Idade Média 
unidas por meio de 120 quilômetros de galerias 
escavadas em 9 níveis e que atingem 137 metros de 
profundidade. Almoço. Saída para Varsóvia. Chega-
da, jantar e hospedagem. 

8º Dia (Domingo) VARSÓVIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.
Notas: 
- Nos reservamos o direito de usar hotéis sem categoriza-

ção oficial, com qualidade e categoria correspondentes 
a estabelecimentos de 3 ou 4 estrelas respectivamente 
e que são utilizados para este produto.

- Durante congressos e eventos especiais, reservamo-nos 
o direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades 
indicadas ou nas proximidades, categoria 3/4 estrelas.

- Este programa pode ser feito em sentido inverso. O 
itinerário pode ser alterado, mas o conteúdo e as visitas 
serão sempre respeitados.

8
DIAS

Varsóvia 3. Poznan 1. Wroclaw 1. Cracóvia 2.
NOITES

Poznan

Wroclaw

Cracóvia

VarsóviaTorun

Escanea-me DESDE

1.220 $

Cidade Hotel Cat.

Varsóvia Crowne Plaza P
Mercure P
Radisson Sobieski P
Novotel P

Poznan NH Poznan P
Ilonn  P
Puro Poznan P

Wroclaw HP Park Plaza P
Haston City P
Invite P

Cracóvia Golden Tulip Kazimierz P
Swing P
Novotel City West P
Q Plus Hotel P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada e saída Varsóvia. (tempo 

máximo de espera no aeroporto na chegada 
1 hr.)

• Ônibus con guia acompanhante (bilingue 
espanhol-francês).

• Visitas de acordo com o programa.
• Visitas com guia local em Varsóvia, Torun, 

Poznan, Wroclaw e Cracóvia.
• Café da manhã.
• 6 almoços e 6 jantares.
• Entradas: Castello Willanow, Catedral de 

Poznan, Igreja Sta. Maria em Cracóvia.
• Seguro turístico.

Datas de saída: Domingos

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.220 $
Supl. quarto single 495 $

Maio 7  

Junho 18  

Julho 9

Agosto 20  

Setembro 17  
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POLÔNIA DE SUL A NORTE

Varsóvia 3. Cracóvia 2. Wroclaw 1. Torun 1. 
Gdansk 1.NOITES

Para conhecer a Polônia e seus contrastes

Incluindo
• Traslados: chegada/saída Varsóvia, sem assistência.
• Ônibus/micro-ônibus/minivan climatizados, com 

guia acompanhante.
• Em caso do trem Pendolino Gdansk-Varsóvia (2a 

classe, duração aprox. 3 h sem assistência).
• Traslados saída/chegada na estação ferroviária, 

sem assistência.
• Visitas com guia local em: Varsóvia, Cracovia, 

Auschwitz Birkenau, Wroclaw, Gdansk, Torun, 
Poznan e Inowroclaw.

• Café da manhã buffet.
• 4 almoços e 3 jantares.
• Entradas, de acordo com o programa: Catedral 

de São João em Varsóvia, fones de ouvido 
em Auschwitz-Birkenau e Basílica Mariana em 
Cracovia, Castelo de Malbork e igreja Fara em 
Poznan. Torres de Salmoura em Inowroclaw. 
Passeio de barco em Gdansk.

• Concerto de música Klezmer em Cracovia e 
Recital de piano em Varsóvia.

• Impostos locais.
• Sistema de áudio do sistema (para grupos de 

mais de 20 passageiros)
• Seguro turístico.

1º Dia (Sábado) VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia. Traslado ao hotel (sem assis-
tência). Hospedagem. 
2º Dia (Domingo) VARSÓVIA
Café da manhã. Visita à cidade. Começaremos com 
o Palácio da Cultura e Ciência, o edifício mais alto da 
cidade, construído no estilo arquitetônico stalinista. 
Visitaremos os Jardins Reais de Lazienki, o parque 
mais importante e distinto da capital da Polônia, 
com o monumento a Frederick Chopin. Veremos os 
locais de martírio durante a ocupação da Alemanha 
Nazista, a região do antigo Gueto, o monumento aos 
heróis e a Umschlagplatz, local de deportação dos 
judeus. Continuamos com a Rota Real, a Universida-
de, o Palácio Presidencial, o Castelo Real, a Coluna 
de Segismundo, a Praça do Mercado, os muros da 
Barbacã, a casa de Marie Curie, o Monumento do 
Levantamento de Varsóvia. Tempo livre. À tare, reci-
tal de piano em Varsóvia. Jantar e hospedagem.
3º Dia (Segunda) VARSOVIA-CZESTOCHOWA-
AUSCHWITZ BIRKENEAU-CRACOVIA (280 kms)
Café da manhã e saida para Czestochowa, com breve 
parada para ver a imagem da Virgem Negra (icone 
do seculo XIV) e padroeira da Polonia. Continuação 
para Oswiecim para visitar Auschwitz-Birkneau. Visita 
com guia ao museu do antigo campo de concentra-
ção da Alemanha Nazista. Este local de martirio faz 
parte do Patrimonio da Humanidade da UNESCO. 
Continuação a Cracovia. Jantar típico em restaurante 
folclórico. Hospedagem.
4º Dia (Terça) CRACÓVIA 
Café da manhã. Visita à cidade: o centro antigo, ins-
crito na UNESCO; visitaremos a colina de Wawel e a 
Catedral (sem criptas); veremos o Castelo de Wawel 
(pátio) e o Collegium Maius (pátio). Passeio pelo 
centro histórico. O Salão de Tecidos (Sukiennice), o 
Portão de São Floriano. Visita à basílica da Virgem 
Maria com seu majestoso altar de Wit Stwosz, tempo 
para ouvir o trompetista. À tarde você pode fazer 
uma excursão opcional às minas de sal de Wieliczka, 
escavadas na segunda metade do século XIII e inscri-
tas na UNESCO, visitar a exposição com o quadro de 
Leonardo da Vinci: “Dama com Arminho” ou visitar 
a fábrica Schindler. Jantar com concerto de música 
Klezmer na Cracóvia. Hospedagem.
5º Dia (Quarta) CRACÓVIA-WROCLAW (260 kms)
Café da manhã e saída para Wroclaw. Almoço. 
Na parte da tarde, visita à cidade: Universidade 
(exterior), Praça Principal, casa dos Gnomos e de 
João e Maria (Hansel e Gretel), Prefeitura, praça 
das flores. Atravessaremos os canais do rio Odra 
até a ilha de Ostrow Tumski e visitaremos a cate-
dral de São João. Resto dedo tempo livre para dar 
um passeio de barco ou outra atividade opcional. 
Hospedagem.

C-90986

6º Dia (Quinta) WROCLAW-POZNAN-
INOWROCLAW-TORUN (320 kms)
Café da manhã e saída para Poznan. Visita panorâ-
mica pela cidade. Vamos ver os bodes da Prefeitura, 
o Centro Histórico, a antiga Praça do Mercado, o 
Museu de Artes Decorativas, as fontes de Marte e 
Apolo, a Igreja Fara (interior), a praça da Liberda-
de, o castelo (exterior). Almoço. Continuação para 
Inowrocław, cidade conhecida por ser um balneário. 
Uma espetacular construção de torres de salmoura 
que geram um microclima único. A água com sal se 
evapora criando um aerossol para inalação. Seguire-
mos para Torun, inscrita na UNESCO e cidade natal 
do astrônomo Copérnico. Chegada e hospedagem. 

7º Dia (Sexta) TORUN-MALBORK-SOPOT-
GDANSK (280 kms) 
Café da manhã e visita à cidade, pérola da arquitetu-
ra gótica da Polônia. Veremos a casa onde nasceu o 
astrônomo Nicolau Copérnico, a Prefeitura, as ruínas 
do Castelo Teutônico, o rio Vístula, a Corte de Artus, 
a Universidade e as muralhas da cidade. Não deixe de 
saborear os famosos biscoitos de gengibre. Almoço. 
Viagem para Trójmiasto. Parada em Malbork. Visita 
ao Castelo Teutônico de Malbork, invencível capital 
dos cavaleiros da Ordem Teotônica, que foi a última 
ordem que participou das cruzadas. Atualmente 
funciona como museu. O duque polonês Conrado 
Mazowiecki pediu ajuda à Ordem Teotônica em 
1226 para cristianizar os povos bárbaros de Inflanty, 
Pomerânia e Masúria. Formaram um complexo de 
castelos-fortaleza na parte nordeste da Polônia. O 
maior deles é o de Malbork, que foi a capital até o 
século XVI, um castelo que nunca sofreu uma der-
rota. No caminho, pausa em Sopot, onde daremos 
um passeio na praia do mar Báltico e na avenida de 
Monte Cassino. Tempo para descansar e visitar por 
conta própria o cais de madeira mais extenso da 
Europa. Chegada a Gdansk. Hospedagem.

8º Dia (Sábado) GDANSK-VARSÓVIA (330 kms)
Após o café da manhã, a visita panorâmica de Gdansk 
com a Rua Mariacka, o Barbacã, o Portão Dourado, o 
Portão Verde, a Prefeitura, a Fonte de Netuno, a Igreja 
Gótica de Santa Maria, a maior igreja de tijolos da 
Europa, o antigo Guindaste Medieval no calçadão do 
Rio Motlava. Passeio de barco pelo porto de Gdansk 
e vista panorâmica do famoso estaleiro, a península 
de Weterplatte e a foz na baía do rio Vístula no Mar 
Báltico. Tempo livre e almoço. À tarde, retorno a 
Varsóvia de ônibus. Hospedagem.
(Nos meses de maio a setembro, a rota de Gdansk 
para Varsóvia será com uma parada na região de 
Wármia e Masúria em uma das paradas do Canal 
de Elblag que foi aberto em 31 de agosto de 1860, 
serviu como rota de transporte para ligar a região da 
Masúria através da Baía de Vístula até o Mar Báltico. 
Depois de fazer uma parada neste único lugar onde 
o navio cruza encostas de desníveis em uma rampa 
por terra. Haverá a oportunidade de ver o funcio-
namento de dispositivos hidrotécnicos e admirar a 
natureza local).

9º Dia (Domingo) VARSÓVIA 
Depois do café da manhã, traslado ao aeroporto 
(sem assistência). Fim dos serviços. 

Notas: 
- Se o grupo tiver menos de 8 passageiros, o tour pode 

ser feito com guia-motorista de minivan / micro-ônibus.
- A ordem das visitas pode ser alterada dependendo da 

disponibilidade de ingressos e horários de abertura.
- Possibilidade de iniciar no domingo e, neste caso, a 

visita de Varsóvia seria feita no penúltimo dia no retorno 
a Varsóvia.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Abril, Julho, Agosto, Novembro, Dezembro
2024 Janeiro, Fevereiro, Março
Em quarto duplo 1.325 $
Supl. quarto single 570 $
Supl. pensão completa (desde 2º dia) 260 $
Maio, Junho, Setembro, Outubro
Em quarto duplo 1.395 $
Supl. quarto single 570 $
Supl. pensão completa (desde 2º dia) 260 $

9
DIAS

Gdansk

Torun

Wroclaw

Varsóvia

Cracóvia

Datas de saída: Sábados
(Possibilidade de começar aos domingos)
Abril 1 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27  
Junho 3 10 17 24  
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26  
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 18    
Dezembro 9     
2024      
Janeiro 6     
Fevereiro 3     
Março 9   

Escanea-me DESDE

1.325 $

Cidade Hotel Cat.

Varsóvia Polonia Palace / Novotel Centrum P
Radisson Blu Sobieski P

Cracóvia Novotel Centrum Krakow P
Metropolis Design P

Wroclaw Jana Pawła II P

Torun Filmar P 

Gdansk Qubus / Admiral / Sadova P

Hotéis previstos 
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DE PORTO A LISBOA DE PORTO A MADRI

DESDE

825 $
DESDE

1.020 $

1.º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

3.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

4.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

5.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6.º Dia (Quinta) LISBOA
Café da manhã. Fim dos serviços.

1.º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para fina-
lizar em uma cave local, onde degustaremos seu 
mundialmente conhecido “vinho do Porto”. Restante 
do tempo livre. Hospedagem. 

3.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

4.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA  
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante 
centro de peregrinação. Tempo livre para visitar a 
Basílica e posteriormente, continuação para Lisboa, 
capital de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio 
opcional para assistir a um show de Fado, música 
típica de Portugal.

5.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI  
(613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro 
medieval, considerado Patrimônio da Humanidade. 
Almoço livre. Continuação da viagem para Madri. 
Hospedagem. 

7.º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo per-
curso que passa pelas avenidas, praças e edifícios 
mais importantes. Resto do dia livre para compras 
ou atividades pessoais.

8.º Dia (Sábado) MADRI 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços.

C-60602 C-60623

De Março 25 a Outubro 21
Datas de saída: Sábados

6
DIAS

8
DIAS

Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.
NOITES

Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Madri 2.
NOITES

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 825 $
Supl. quarto single 315 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out. 35 $

Preços por pessoa USD
(1) (2)

Em quarto duplo 1.020 $ 1.130 $
Supl. quarto single 430 $ 640 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out. 35 $ 35 $
(1) com Puerta Toledo ou Praga. 
(2) com Emperador ou Catalonia Gran Vía.

GA

RANTIDAS GA

RANTIDAS

Lisboa

Porto

Coimbra

Fátima

Lisboa

Porto

Coimbra

Fátima

Cáceres

Madri

Incluindo
• Traslado: Chegada/Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto e Lisboa. 
• Café da manhã buffet.
• 1 Almoço.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de 

vinhos em Porto
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo
• Traslado: Chegada/Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto,Lisboa e Madri. 
• Café da manhã buffet.
• 1 Almoço.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de 

vinhos em Porto.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

De Março 25 a Outubro 21
Datas de saída: Sábados

Escanea-me Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coímbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coímbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Madri Puerta de Toledo/Praga T/P

Emperador/Catalonia Gran Vía P

Hotéis previstos 
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MARAVILHAS DA MADEIRA

Funchal 7.
NOITES

1º Dia (Segunda) FUNCHAL
Chegada a Funchal. Traslado ao hotel. Jantar e hos-
pedagem. 

2º Dia (Terça) FUNCHAL 
Café da manhã. Pela manhã, encontro com nossos 
representantes locais. Possibilidade de fazer uma 
visita opcional ao Jardim Botânico e à Quinta Jardins 
do Lago. À noite, assistiremos a um show folclórico 
com jantar típico (*). Hospedagem.

3º Dia (Quarta) FUNCHAL- 
EXCURSÃO AO LESTE DA MADEIRA
Café da manhã. Saída de Funchal rumo à Ponta de 
São Lourenço, no extremo leste da ilha. Neste local 
você vai desfrutar de vistas inesquecíveis. Continua-
ção para a costa nordeste e parada no Porto da Cruz, 
uma pequena e bela cidade costeira. Descubra San-
tana, uma localidade famosa por suas casas cobertas 
de palha, rodeadas de flores, videiras e macieiras. 
Almoço. Continuação para ao Poiso e, a partir de 
lá, seguiremos para o Pico do Areeiro (1100 metros 
de altitude), de onde iremos admirar as magníficas 
paisagens que compõem a ilha. Continuação para a 
aldeia de Monte, um lugar histórico e religioso onde 
Carlos I, o último imperador da Áustria, morreu exi-
lado, em 1922. Visita à igreja de Nossa Senhora do 
Monte, padroeira da ilha. Retorno ao hotel. Jantar 
e hospedagem.

4º Dia (Quinta) FUNCHAL 
Após o café da manhã visitaremos o famoso merca-
do do Funchal, com uma impressionante seleção de 
legumes e frutas exóticas. Em seguida, visita a uma 
fábrica e loja de bordados. Seguiremos para a Sé 
Catedral e visitaremos uma adega típica da Madeira, 
com direito a degustação de vinhos. Almoço. Jantar 
e hospedagem.

5º Dia (Sexta) FUNCHAL- 
EXCURSÃO AO OESTE DA MADEIRA
Café da manhã. Saída do Funchal em direção a 
Quinta Grande. Seguiremos para Ribeira Brava, 
para visitar sua igreja. Subida ao planalto de Paul 
da Serra, a 1400 metros de altitude, a única zona 

C-90801

plana da ilha, classificada como reserva natural e 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. Continuação 
em direção noroeste e parada na cidade de Porto 
Moniz, famosa por suas piscinas naturais formadas 
por rocha de lava vulcânica. Tempo livre para dar 
um mergulho ou admirar a paisagem desta pequena 
cidade costeira. Em seguida, chegaremos ao vilarejo 
de São Vicente, localizado no litoral norte. Almoço 
à beira-mar e exploração das grutas de origem vul-
cânica. Partida para Encumeada, a 1007 metros de 
altitude. Continuação para a costa sul através do 
vale da Serra d’Água e Laurissilva. Passeio através 
de pequenas aldeias até o Cabo Girão, o segundo 
promontório mais alto do mundo. A vista oferece um 
panorama impressionante do oceano e do Funchal. 
Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Sábado) FUNCHAL EXCURSÃO PARA 
EIRA DO SERRADO, CRISTO REI, CÂMARA DE 
LOBOS, FUNCHAL HISTORICO
Café da manhã. Saída da costa através de uma paisa-
gem montanhosa com uma vegetação composta por 
eucaliptos, castanheiros e pinheiros. Parada na Eira 
do Serrado, a 1094 metros de altitude, para admirar 
as magníficas vistas panorâmicas do vale, em cujo 
sopé fica a cidade de Curral das Freiras. Continuação 
até o Garajau, um mirante famoso por sua estátua do 
Cristo Rei, de frente para o mar. Saída para o porto 
pesqueiro mais importante da Madeira: Câmara 
de Lobos. A decoração feita de barcos e redes de 
pesca que secam ao ar livre imerge o visitante no 

cotidiano do pescador. Almoço. À tarde, visita ao 
museu da Quinta das Cruzes, com a coleção de Artes 
Decorativas de César Filipe Gomes, ou ao Museu 
Frederico de Freitas, uma casa-museu que reúne a 
coleção de um grande advogado, com uma magnífica 
exposição de azulejos. Seguiremos para o convento 
de Santa Clara e a igreja de São João Evangelista, 
um edifício barroco construído no século XVII sob 
as ordens dos jesuítas, uma das igrejas mais belas 
da ilha. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Domingo) FUNCHAL
Café da manhã. Dia livre para continuar a descobrir 
o Funchal ou fazer uma das excursões opcionais. 
Jantar e hospedagem.

8º Dia (Segunda) FUNCHAL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Funchal. 
Fim dos serviços.

Notas: 
- O programa também pode ser feito em sentido inverso. 

Além disso, o itinerário está sujeito a alterações, mas 
sempre respeitando o conteúdo do programa de visitas 
e entradas. 

- Nos reservamos o direito de aplicar suplementos durante 
eventos e congressos.

- Nos reservamos o direito de usar hotéis alternativos 
sem categorização oficial, com qualidade e categoria 
correspondentes a estabelecimentos de 3 ou 4 estrelas 
respectivamente e que são utilizados para este produ-
to. Nas datas de congressos e eventos especiais, nos 

reservamos o direito de usar hotéis alternativos 3*/4* 
nas cidades indicadas ou nas redondezas.

- O programa poderá ser modificado debido a razões  
operacionais e variações climáticas.

- (*) os passageiros com categoria 5* terão o jantar típico 
às quintas-feiras.

8
DIAS

FunchalQuinta Grande
Ribeira Brava

Ribeiro Frio

Poiso

Cristo Rei

Ponta de 
Sao LourenzoLaurisilva

Eira do 
Serrado

Câmara de Lobos

Sao Vicente

Porto Moniz

Escanea-me DESDE

1.185 $

Cat. 4* Cat. 5*

Enotel Magnólia /
Enotel Sunset Bay / Ponta do Sol

Enotel Lido (Funchal)

Muthu Raga Madeira
(Funchal)

 

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada e saída Funchal.  

(tempo máximo de espera no aeroporto na 
chegada 1 hr.)

• Ônibus e guia acompanhante (bilingue 
espanhol-francês) durante as excursões do 
2º ao 7º dia.

• Meia pensão no hotel (café da manhã, jantar 
e uma bebida incluída durante as refeições), 
4 almoços em restaurantes durante as 
excursões ou no hotel (uma bebida incluída 
durante as refeições), 1 jantar típico.

• Excursão de dia inteiro ao leste da Ilha da 
Madeira.

• Tradicional excursão de meio dia Funchal 
tradicional.

• Excursão de dia inteiro a oeste da Ilha da 
Madeira.

• Excursão de dia inteiro a Eira do Serrado e 
Câmara de Lobos.

• Show de folclore com jantar típico.

(De Maio 22 a Setembro 25)
Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD

Categoría 4*
Em quarto duplo 1.185 $

Supl. quarto single 435 $

Categoría 5*
Em quarto duplo 1.730 $

Supl. quarto single 770 $
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Incluindo
• Traslados: chegada/saída Dublín.
• Ônibus com guia acompanhante.
• Café da manhã diário.
• 1 jantar.
• Entradas à Mosteiro de Clonmacnoise  

e Penhascos de Moher.
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.255 $

Supl. quarto single 415 $

Nov 14, Dez 12, 2024  Jan 16, Fev 13, Mar 12
Em quarto duplo 1.195 $

Supl. quarto single 405 $

IRLANDA TRADICIONAL

DESDE

1.195 $

1º Dia (Terça) DUBLIN
Chegada em Dublin e traslado ao hotel. Hospe-
dagem.

2º Dia (Quarta) DUBLIN
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para pas-
sear pela capital da República da Irlanda. Você pode 
visitar as principais atrações da cidade, La Aduana, o 
Castelo de Dublin e do Parque Phoenix, e não perca 
a oportunidade de visitar a Universidade de Trinity 
College e a catedral protestante de San Patricio…

3º Dia (Quinta) DUBLIN-CLONMACNOISE-
ATHLONE-GALWAY (240 kms)
Café da manhã. Partiremos as 07:50 hrs, rumo ao oes-
te da Irlanda. Visitaremos o monasterio de Clonmac-
noise fundado por São Ciaran no S IV. Passaremos 
por Athlone onde teremos tempo livre para almoçar, 
logo continuaremos até a cidade de Galway, “Cida-
de das Tribos” e a terceira mais importante. Passeio 
turístico a pé para ver as ruas de Galway, incluindo 
o Arco da España, A Igreja Protestante e Castelo 
Lynch. Saberemos o por que nasceram os famosos 
pubs irlandeses. Veremos a última catedral católi-
ca construída na Irlanda em 1965. Galway tem uma 
atmosfera especial. Você vai querer Voltar! Tempo 
livre para explorar por conta própria o seu pequeno 
centro comercial. Jantar e pernoite.

4º Dia (Sexta) GALWAY-PENHASCOS DE 
MOHER-LIMERICK-CORK (255 kms)
Café da manhã. Partiremos para o sul, para os 
penhascos de Moher. Antes de atravessar a Burren, 
um termo que em gaélico significa terreno rocoso. 
Uma extensão importante de calcário, de frente para 
o Atlântico. Protegido pela UNESCO. Chegando aos 
penhascos de Moher, para experimentar a sensação 
de liberdade. 200 metros de altitude acima do nível 
do mar e 8 km de comprimento. Partida para a cidade 

C-962

de Limerick, onde teremos tempo livre para passear 
por suas ruas. Continuamos até chegar ao Condado 
de Cork, “O Vale de Oro” por sua grande produção 
de cevada, que se transformou a Cork em um dos 
principais produtores das quais a mais famosa des-
tilaria de uísque no país. Excursão turística em Cork 
passamos pela igreja de St. Anne Shandon, relógio da 
mentira e a Catedral Protestante de St. Finbar. Cork 
é como Veneza, uma cidade construída sobre águas 
e é aonde está o porto comercial mais importante, 
um dos maiores portos do mundo depois de Sydney 
e San Francisco. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) CORK-ROCK DE CASHEL-
DUBLIN (260 kms)
Café da manhã. Saída para a Roca Cashel, ex-for-
taleza para a invasão normanda que foi cedido ao 
poder eclesiástico e está ligada à mitologias locais de 
St. Patrick, santo padroeiro da Irlanda. Aqui a Oliver 
Cromwell em 1647, termina com a morte de 3.000 
pessoas. Tempo livre. Continue para Dublin, onde 
chegamos na hora do almoço. Resto do tempo livre 
para desfrutar da cidade, shopping. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) DUBLIN
Café da manhã. A hora indicada traslado para ao 
aeroporto. Fim de serviços.

6
DIAS

Dublín 3. Galway 1. Cork 1.
NOITES

Com os penhascos de Moher e  
a famosa fortaleza da Rocha Cashel

Dublín
Galway

Cork

Escanea-me

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Abril 11 25    
Maio 9 16 23 30  
Junho 6 13 20 27  
Julho 4 11 18   
Agosto 1* 8 22   
Setembro 5 19    
Outubro 10 24    
Novembro 14     
Dezembro 12     
2024      
Janeiro 16     
Fevereiro 13     
Março 12     

Cidade Hotel Cat.

Dublín Gibson T
Croke Park P

Galway Connacht T

Cork Imperial P
River Lee P

Nota: (Saída 1 de agosto* a hospedagem será no Shearwater 
Hotel de Ballinasloe no Condado de Galway ou similar, com jantar)

Hotéis previstos 
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Ciudade Hotel Cat.

Edimburgo Holiday Inn Express Edinburgh City 
Center

3*T

Hampton by Hilton Edinburgh 3*T
Holiday Inn Edinburgh 3*T
Ibis Edinburgh Centre South Bridge 3*T

Aberdeen Park Inn Aberdeen 3*T
Jurys Inn Aberdeen 3*T

Highlands MacDonald Aviemore 3*T
Highland Hotel Aviemore 3*T
Craiglynne Hotel 3*T
Jurys Inn Aberdeen 3*T
Palace Milton Inverness 3*T

Costa Oeste Kings Arms (Isla de Skye) / Dunollie 3*T
Kyle Hotel (Kyle of Lochalsh) 3*T
Gairloch Hotel (Gairloch) 3*T

Inveraray Inveraray Inn Hotel / Dalmaly 3*T
Ben Doran 3*T

Hotéis previstos

Incluindo
• Transfer de entrada e saída em Edimburgo. 
• Ônibus com guia acompanhante. 
• Café da manhã.
• 4 jantares.  
• Entradas para o Castelo de Edimburgo, 

degustação de Whisky, Castelo de Glamis, 
Ferry à Ilha de Skye, Ruinas do Castelo de 
Urquhart, Castelo de Elgin, Castelo de 
Stirling e Tour Panorâmico de Edimburgo. 

• Seguro turístico.

TESOUROS DA ESCÓCIA  

DESDE

1.520 $

1º Día EDIMBURGO 
Transfer do aeroporto ou estação até ao hotel. Alo-
jamento. 

2º Día EDIMBURGO 
Café da manhã. Visita pela cidade na parte da man-
hã incluindo a entrada ao Castelo de Edimburgo e a 
tarde livre, com a possibilidade de visitar a elegante 
‘Georgian New Town’ do século XVII e o histórico 
‘Old Town’. A segunda cidade mais visitada do Rei-
no Unido depois de Londres também é a sede do 
parlamento escocês desde 1999. O edifício mesmo 
do parlamento é impressionante. Vale a pena visitar 
também o espaço verde da cidade: os jardins de 
Princes Street. Alojamento.

3º Dia EDIMBURGO-FIFE-ST ANDREWS-
DUNDEE-GLAMIS CASTLE-ABERDEEN 
Café da manhã. Saímos de Edimburgo rumo ao 
norte cruzando o famoso Forth Bridge com suas 
vistas panorâmicas sobre o ‘Firth of Forth’ e viajamos 
pelo Reino de Fife em rota até o St Andrews, famo-
so por ser o berço do golf e sede da Universidade 
mais antiga da Escócia, na qual estudou o Príncipe 
Guilherme e Kate Middleton. Iremos ver por fora a 
Catedral e o Castelo de St Andrews antes de seguir 
até a cidade costeira de Dundee, onde haverá tempo 
livre para almoçar. Sairemos de Dundee até norte, 
de caminho ao Castelo de Glamis. A casa familiar 
da rainha mãe e o lugar de nascimento da Prince-
sa Margarida, a irmã da rainha Isabel II. Glamis e 
um magnifico exemplo de um castelo fortificado 
e convertido em uma casa senhorial. Faremos uma 
visita ao Castelo Glamis. Antes de chegar à cidade 
de Aberdeen faremos uma paragem fotográfica do 
castelo de Dunottar situada na costa de impressio-
nantes falésias. Jantar e alojamento. 

4º Dia ABERDEEN-ELGIN-WHISKY TRAIL-
INVERNESS-HIGHLANDS 
Café da manhã. Ao sair da cidade portuária de Aber-
deen passaremos pela catedral e pela universidade 
que se situa na cidade velha e continuaremos a nossa 
rota por Highlands até Elgin. Em Elgin, visitaremos a 
sua belíssima catedral medieval e haverá oportuni-
dade de uma degustação de Whiskey. Tempo livre 
para almoçar. A caminho de Inverness, faremos uma 
breve paragem no campo de batalha de Culloden 
antes de irmos à cidade de Inverness, capital das 
terras altas onde faremos uma visita panorâmica a 
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pé e depois irão ter tempo para explorar a cidade. 
Jantar e alojamento. 
5º Día HIGHLANDS-LAGO NESS-ILHA DE SKYE 
/ COSTA OESTE ESCÓCIA 
Café da manhã. Pela manhã sairemos para o Lago 
Ness em busca do seu ancestral convidado “Nessie”. 
Podera ver o Lago Ness desde as margens onde 
realizaremos a visita das Ruinas Castelo de Urquhart. 
O nosso percurso continua às margens do lago até 
ao oeste passando por o romântico Castelo Eilena 
Donan, até chegar à mística Ilha de Skye Percorre-
remos os panoramas espetáculares da ilha com as 
paisagens extraordiárias da cordilheira de Cuillin Hill 
e chegaremos para ver a catarata Mealt e a Rocha Kilt 
antes de finalizar o dia no hotel. Jantar e alojamento. 
6º Día COSTA OESTE ESCOCIA / ISLA DE SKYE-
GLENCOE-LAGO AWE-INVERARAY 
Café da manhã. Pela manhã viajaremos à Armadale 
em Skye, onde embarcaremos para o porto de Mal-
laig. Seguiremos o “Caminho das Ilhas”, proclamada 
por alguns como uma das rotas mais cênicas em 
todo o mundo. Continuaremos passando pelo Fort 
William rumo ao sul ao longo do belo e histórico Vale 
Glencoe, cenário do infame massacre de Glencoe 
em 1692. Viajaremos até as montanhas de Buchaille 
Etive Moor, um panorama impressionante. Conti-
nuamos às margens do Lago Awe e chegaremos à 
cidade de Inveraray com seu castelo, residência do 
Clã Campbell. Jantar e alojamento.
7º Día INVERARAY-LAGO LOMOND-STIRLING-
EDIMBURGO 
Café da manhã. Continuamos a nossa rota às margens 
do atraente Lago Fyne, a sudeste para chegar às mar-

gens do famoso Lago Lomond, um dos lugares mais 
cativantes em toda a Escócia. Continuaremos rumo 
ao leste para cidade histórica de Stirling, localizada 
no coração da história da Escócia que testemunhou 
de furiosas batalhas das Guerras da Independên-
cia. A Batalha de Stirling Bridge em 1297 (famosa 
pelo filme, Braveheart) foi a maior vitória de William 
Wallace e o estabeleceu como líder da resistência 
escocesa contra os ingleses. Visita ao Castelo de 
Stirling, localizado em monte rochoso que domina 
a região que oferece vistas panorâmicas impressio-
nantes. Voltaremos para Edimburgo para a última 
noite do roteiro. Alojamento.

8º Día EDIMBURGO 
Café da manhã. Tempo livre em Edimburgo até à 
hora do transfer de volta ao aeroporto de Edimburgo. 
Fim dos nossos serviços.

8
DIAS

Edimburgo 3. Aberdeen 1. 
Highlands 1. Costa Oeste 
Escócia 1. Inveraray 1.NOITES

Vão poder ver o mais importante do país e descobrir as joias 
desconhecidas que esta terra maravilhosa tem ocultas.

Preços por pessoa USD
Abril: 5, 9
Em quarto duplo 1.520 $
Supl. quarto single 525 $
Abr. 30, Mai. 14, 21, Junho: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
Outubro: 7, 14 
Em quarto duplo 1.700 $
Supl. quarto single 570 $
Julho: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 29, Set: 3, 10, 16, 23
Em quarto duplo 1.760 $
Supl. quarto single 590 $
Julho: 31, Agosto: 6, 9, 13, 16, 20, 27 
Em quarto duplo 1.900 $
Supl. quarto single 720 $

Edimburgo

Highlands
Costa Oeste

Inveraray

Aberdeen

Datas de saída GA

RANTIDAS
Abril 5 9 30   
Maio 14 21   
Junho 4 7 11 14 18 21 25 28
Julho 2 5 9 12 16 19 21 26 29 31
Agosto 6 9 13 16 20 27  
Setembro 3 10 16 23  
Outubro 7 14    

Escanea-me

NOVO
Notas: 
- Devido à grande demanda hoteleira que tem lugar 

nos meses de Verão na Escócia, lamentavelmente 
não podemos garantir o alojamento na Ilha de Sky. 
Isto pode afetar algumas saídas do tour, no qual os 
clientes serão alojados no Hotel Gairloch em Gair-
loch. O itinerário será modificado de forma a que 
os clientes disfrutem de mais tempo na Ilha de Sky 
no dia 6 do itinerário, minimizando o facto de não 
poderem passar a noite na Ilha. Poderemos avisar 
desta troca 30 dais antes da saído do tour. 

- Devido à grande procura, nos meses de Junho, Julho, 
Agosto e Setembro existe a possibilidade de que algu-
mas datas possam ser afetadas pela grande demanda 
hoteleira, sendo que, em algumas saídas possa haver 
mudanças nos hotéis previstos publicados. É possí-
vel que em certas datas de saída o tour se efetue de 
maneira inversa, isto é, o tour pode sair de Edimburgo 
dia 2 e as noites em Edimburgo serão feitas no final 
do tour (incluindo a Panorâmica da Cidade). Todas 
estas mudanças serão avisadas com antecedência. 

- No tour Tesouros da Escócia alguns dos hotéis utili-
zados são edifícios protegidos o que significa pode 
não ter elevador. 
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INGLATERRA CLÁSSICA

Londres 3. York 1. Liverpool 2. 
Bath/Bristol 2. NOITES

Todo o necessário para conhecer o melhor da Inglaterra

Incluindo
• Traslados: chegada/saída Londres 

(Heathrow).
• Ônibus com Guia acompanhante.
• Café da manhã diário. 1 jantar.
• Visitas indicadas no programa.
• Ingressos para Stonehenge, Great Hall do 

Castelo de Winchester, passeio de barco 
no lago Windermere e parada para fotos 
externas na Casa de Shakespeare.

DESDE

1.775 $

Día 1º (Sexta) LONDRES
Chegada ao aeroporto internacional de Londres 
(Heathrow). Traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Sábado) LONDRES
Hospedagem com café da manhã. (07:50 hrs) De 
manhã realizaremos uma excursão Panorâmica da 
cidade de Londres em ônibus, onde visitaremos os 
bairros de Westminster, Kensington, Mayfair e Bel-
gravia. Pararemos para fotografar o Parlamento, a 
Abadia de Westminster, o Big Ben, o London Eye, 
o Royal Albert Hall e o Albert Memorial. Veremos a 
troca da guarda da rainha em frente ao Buckingham 
Palace (se houver). Percorremos o “West End”: zona 
dos teatros, restaurantes e as praças de Piccadilly 
Circus e Trafalgar Square. Também passaremos pelos 
pela zona cultural: Museu da História Natural, Victoria 
& Albert, Museu das Ciências e a Galeria Nacional. 
A excursão terminará no Palácio de Buckingham às 
11:45 horas. Resto do dia livre para seguir aprovei-
tando desta magnífica cidade. 

3º Dia (Domingo) LONDRES-CAMBRIDGE-
YORK
Café da manhã. Saída do hotel às 8:20 hrs para a 
cidade universitária de Cambridge. Passeio a pé 
para admirar arquiteturas de diferentes épocas nas 
antigas Faculdades Universitárias. Esta universidade 
gerou grandes gênios e personalidades que mol-
daram o mundo, como Newton, Stephen Hawkins 
e Alan Turing, o pai da computação, entre muitos 
outros. A caminho de York passaremos pela floresta 
de Sherwood, onde nasce a lenda de Robin Hood. 
Chegada a York, bela cidade de origem romana com 
uma extensa história ligada aos vikings e saxões. 
Antes de ir para o hotel, faremos um passeio a pé 
por suas charmosas ruas medievais onde você terá 
a oportunidade de conhecer a maior catedral góti-
ca do norte da Europa e caminhar ao longo de seu 
muro medieval. À noite é recomendado caminhar 
pela cidade iluminada e visitar um de seus pubs 
típicos. Hospedagem.

4º Dia (Segunda) YORK-BARNARD CASTLE-
DISTRITO DOS LAGOS-LIVERPOOL
Café da manhã. Atravessaremos a bela zona rural de 
Yorkshire para chegar à cidade medieval do Barnard 

C-90095

Castle, onde faremos uma breve parada para conhe-
cer suas lendárias ruas. Em seguida, entraremos nos 
vales verdes e colinas do parque nacional “Yorkshire 
Penines”, imutável por milhares de anos, é conside-
rado a espinha dorsal da Inglaterra. Chegaremos 
ao Distrito dos Lagos, uma das regiões mais bonitas 
do país, que inspirou inúmeros poetas românticos 
ingleses e onde a sensação de paz é avassalado-
ra. À tarde teremos um passeio de barco no Lago 
Windermere. Continuaremos até Liverpool, cidade 
portuária da qual milhões de emigrantes partiram 
para o novo mundo e berço do famoso grupo de 
rock; “Os Beatles”. Depois do jantar no hotel, você 
pode visitar o mítico “Cavern Club”, onde os Beatles 
tocaram quase 300 concertos. Acomodação. 

5º Dia (Terça) LIVERPOOL-CHESTER-
LIVERPOOL
Café da manhã. Pela manhã partiremos para Chester, 
para fazer um passeio a pé por esta cidade amu-
ralhada de origem romana que parece tirada de 
um conto de fadas, com suas casas de fachadas de 
madeira do estilo neotudor “Black & White” e sua 
magnífica catedral gótica. Retorno a Liverpool e visita 
panorâmica desta cidade. Conheceremos suas cate-
drais; a Catedral Metropolitana Católica e a Catedral 
Anglicana, e na área portuária visitaremos o conhe-
cido “Albert Dock”, a Liverpool marítima, uma área 
fascinante onde você pode explorar o crescimento 
de Liverpool e a nova área cultural que se estende 
além do porto. Aqui encontraremos lugares como: 
o Museu Marítimo de Merseyside, a Galeria “Tate”, o 

Museu de Liverpool, a Experiência Musical Britânica 
ou o Museu da História dos Beatles (visita opcional). 
Hospedagem.

6º Dia (Quarta) LIVERPOOL-STRATFORD UPON 
AVON-BOURTON ON THE WATER- 
BRISTOL/ BATH
Café da manhã. Partindo para Stratford-Upon-Avon, 
cidade encantadora às margens do rio Avon e local 
de nascimento do dramaturgo William Shakespeare, 
faremos uma breve caminhada panorâmica e tere-
mos tempo livre para almoçar. Continuaremos pelas 
pitorescas aldeias da região de Cotswolds, com suas 
casas de palha e belos jardins, estaremos no mais 
representativo do espírito inglês. Faremos uma curta, 
mas agradável parada em Bourton-on-the-Water, 
a “Veneza dos Cotswolds”. Continuaremos nossa 
rota para o Sul, onde ficaremos na cidade de Bath 
ou Bristol. Hospedagem. 

7º Dia (Quinta) BATH/BRISTOL-STONEHENGE-
SALISBURY-BATH/BRISTOL
Café da manhã. Nesta manhã visitaremos o monu-
mento místico dos dólmens de Stonehenge. O grande 
e antigo círculo de pedras de Stonehenge, com mais 
de 5.000 anos de história, é uma das maravilhas do 
mundo e há séculos desperta a imaginação e a intri-
ga de quem o visita. É o enclave central da planície 
de Salisbury, exibindo uma paisagem misteriosa 
pontilhada de túmulos e esculturas pré-históricas, 
agora Patrimônio da Humanidade. Após a visita, 
iremos para a cidade de Salisbury em cuja catedral 
medieval está a cópia mais bem conservada da Carta 
Magna assinada em 1215 pelo rei João I da Inglaterra.
À tarde voltaremos a Bath onde faremos um passeio 
panorâmico pela cidade percorrendo suas ruas enfei-
tadas de flores e teremos tempo livre para visitar os 

banhos romanos (opcional). Você terá a tarde livre 
em Bath. Hospedagem.

8º Dia (Sexta) BATH/BRISTOL-WINCHESTER-
ARUNDEL-LONDRES
Café da manhã. Partida para a cidade histórica de 
Winchester, capital da Inglaterra anglo-saxônica. 
Faremos um passeio a pé para desfrutar da cidade 
que representa a alma da Inglaterra e passaremos 
por sua magnífica catedral gótica onde Jane Austen 
está enterrada junto com reis saxões e vikings como 
Alfredo, o Grande e Canuto, o Grande. Visitaremos o 
Grande Salão do Castelo de Winchester, onde está 
localizada a Távola Redonda do Rei Arthur. Continua-
remos nossa rota em direção a Arundel, esta pequena 
cidade dominada por seu castelo, foi a residência dos 
Duques de Norfolk por mais de 700 anos. Teremos 
tempo para almoçar e passear por suas pitorescas 
ruas de estilo medieval. Visita opcional ao Castelo de 
Arundel. Continuação para Londres. Hospedagem.

9º Dia (Sábado) LONDRES
Café da manhã. Transfer de saída ao aeroporto de 
Heathrow. Fim dos serviços.

9
DIAS

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.775 $

Supl. quarto single 805 $

Londres

York

Brístol
Bath 

Liverpool

NOVO

Escanea-me

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Abril 28     
Maio 19     
Junho 16     
Julho 7 28    
Agosto 18     
Setembro 8 29    
Outubro 20     

Cidade Hotel Cat.

Londres Royal National T

York Hampton by Hilton York T
Park Inn York T

Liverpool Mercure Liverpool Atlantic Tower T
Marriott Liverpool T

Bath/Bristol Hampton by Hilton Bath T
Mercure Holland House T

Hotéis previstos 



320

CI
RC

UI
TO

S 
RE

GI
ON

AI
S

Incluindo
• Traslados: chegada/saída Londres 

(Heathrow).
• Ônibus com Guia acompanhante.
• Café da manhã diário
• 3 jantares.
• Visitas indicadas no programa.
• Entradas: Um colégio Universitário de 

Oxford (sujeito ao calendário acadêmico), 
Ruínas do Castelo de Urquhart, destilaria 
de Uísque, Castelo de Stirling, Castelo de 
Edimburgo.

• Seguro turístico.

O MELHOR DA INGLATERRA E ESCÓCIA

DESDE

1.950 $

1º Dia (Sexta) LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres-Heathrow. Traslado 
ao hotel. Hospedagem. 

2 º Dia (Sábado) LONDRES
Hospedagem com café da manhã. (7:40 hrs) De manhã 
realizaremos uma excursão Panorâmica da cidade de 
Londres em ônibus, onde visitaremos os bairros de 
Westminster, Kensington, Mayfair e Belgravia. Parare-
mos para fotografar o Parlamento, a Abadia de West-
minster, o Big Ben, o London Eye, o Royal Albert Hall e 
o Albert Memorial. Veremos a troca da guarda da rainha 
em frente ao Buckingham Palace (se houver). Percor-
remos o “West End”: zona dos teatros, restaurantes e 
as praças de Piccadilly Circus e Trafalgar Square. Tam-
bém passaremos pelos pela zona cultural: Museu da 
História Natural, Victoria & Albert, Museu das Ciências 
e a Galeria Nacional. A excursão terminará no Palácio 
de Buckingham às 11:45 horas. Resto do dia livre para 
seguir aproveitando desta magnífica cidade. 

3 º Dia (Domingo) LONDRES-OXFORD-
STRATFORD-CHESTER-LIVERPOOL (410 kms)
Café da manhã. Saímos de Londres (7:50 hrs) em dire-
ção ao noroeste e nos dirigimos a cidade universitária 
de Oxford onde realizaremos uma breve caminhada 
para admirar seus magníficos colégios universitários, 
teremos tempo de visitar um deles. A universidade de 
Oxford que é a mais antiga do mundo dos Anglófonos, 
além do que esta considerada uma das melhores e mais 
prestigiosas do mundo. Desde Oxford nos dirigimos 
para Stratford-upon-Avon, uma cidade encantadora 
nas margens do rio Avon e lugar de nascimento do 
dramaturgo William Shakespeare. Nesta bela locali-
dade realizaremos uma visita panorâmica com paradas 
para tirar fotos exteriores da Casa de Shakespeare e 
teremos tempo livre para almoçar. Seguiremos rumo 
ao norte até alcançar a cidade cercada por muralhas 
de Chester, onde realizaremos um percurso a pé pela 
mesma. Continuaremos até alcançar Liverpool, berço do 
famoso grupo de rock: The Beatles. E Capital Européia 
da cultura em 2008, Liverpool também possui um dos 
maiores portos da Inglaterra, com sua conhecida area 
“Albert Dock”. Visita panorâmica. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Segunda) LIVERPOOL-DISTRITO DOS 
LAGOS-GRETNA GREEN-GLASGOW (380 kms)
Café da manhã. Nosso percurso nos levará ao norte 
pelo Distrito dos Lagos, lugar de inspiração de poe-
tas e escritores ingleses. Viajaremos às margens do 
Lago Grasmere até alcançar a fronteira com Escócia 
em Gretna Green. Tempo livre. Já em terras escocesas, 
continuaremos em rumo ao norte para a terceira maior 
cidade do Reino Unido, Glasgow. Possui a famosa rua 
Buchanan, conhecida pela sua arquitetura vitoriana e 
suas lojas. Hospedagem. 

C-90105

5º Dia (Terça) GLASGOW-LOCH LOMOND- 
FORT WILLIAM-LAGO NESS-INVERNESS-
HIGHLANDS (335 kms)
Café da manhã. Abandonamos Glasgow e nos dirigimos 
para o Loch Lomond, contornando suas belas margens 
chegaremos nas Terras Altas escocêsas, conheceremos 
um pouco da história dos seus famosos clãs familiares. 
Através de Crianlarich, chegaremos ao Fort William. 
Tempo livre para almoçar. Pela tarde iremos ao Lago 
Ness, onde tomaremos a pitoresca rota às margens do 
Lago a procura de “Nessie”, o esquivo monstro que vive 
nos abismos do lago. Opcionalmente podem realizar o 
passeio em barco pelo Lago Ness (opcional) e depois 
visitaremos as Ruinas do Castelo de Urquhart. Seguin-
do pelas as margens do lago chegaremos a Inverness, 
visita panorâmica. Jantar e hospedagem. 
6 º Dia (Quarta) HIGHLANDS-PITLOCHRY-
STIRLING-EDIMBURGO (255 kms)
Após o café da manhã, deixaremos o hotel e entre lin-
das paisagens de montanhas chegaremos em Pitlochry 
onde visitaremos uma destilaria de Uísque e teremos 
a oportunidade de conhecer o centenário método de 
fabricação do mesmo, com uma degustação incluída. 
Continuamos nosso percurso à Callander e Stirling, 
localizado no centro da história da Escócia e teste-
munha de furiosas batalhas durante as Guerras pela 
Independência. A batalha de Stirling Bridge de 1297 
(conhecida através do filme Coração Valente (Bra-
veheart)), foi a maior vitória de William Wallace e o 
converteu líder absoluto da resistência contra os ingle-
ses. Visitaremos o Castelo de Stirling, localizado sobre 
um monte rochoso com impressionantes vistas. Tempo 
livre. Seguiremos à Edimburgo, onde efetuaremos uma 
visita panorâmica da cidade antes da nossa chegada 
ao hotel. Hospedagem.
7º Dia (Quinta) EDIMBURGO
Hospedagem com café da manhã. Dia livre para des-

frutar de Edimburgo, para visitar e explorar o Castelo 
de Edimburgo por sua conta. Entre as atrações princi-
pais da cidade encontram-se o Palácio de Holyrood, a 
Catedral de St. Giles, a Galeria Nacional da Escócia e 
o Yate Real Britannia. 
8º Dia (Sexta) EDIMBURGO-JEDBURGH-DURHAM-
YORK-HARROGATE (355 kms)
Café da manhã. Deixamos Edimburgo pelo sul, atra-
vés das ondulantes paisagens das Terras Baixas rumo 
a Jedburgh, antigo lugar de lutas fronteiriças, onde 
veremos as ruínas da sua abadia beneditina. Nossa rota 
continuará até alcançar a histórica cidade de Durham, 
dominada pela sua magnífica catedral. Tempo livre. 
Seguiremos à York, bela cidade de origem romana e 
uma ampla história ligada aos vikings e saxões. Tempo 
livre para fazer um pequeno passeio em suas ruas mais 
atraentes e admirar o exterior da maior Catedral do 
Norte da Europa. Jantar e hospedagem em Harrogate. 
9º Dia (Sábado) HARROGATE-CAMBRIDGE-
LONDRES (370 kms)
Café da manhã. Chegamos no último dia nossa rota, 
que nos conduzirá pelo sul até chegar na encantadora 
cidade universitária de Cambridge, que não é apenas 
rival de Oxford em sua educação e esporte, mas tam-
bém em sua beleza e riqueza arquitetônica. Tempo 

livre para almoçar e para passear pelos seus colégios 
universitários e ruas históricas. Regresso à Londres. 
Hospedagem. 
10º Dia (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Transfer de saída ao aeroporto de 
Londres Heathrow. Fim dos serviços.

10
DIAS

Londres 3. Liverpool 1. Glasgow 1.  
Highlands 1. Edimburgo 2. 
Harrogate 1.NOITES

 Para ver o melhor da Inglaterra e da Escócia e as espetaculares 
Highlands escocesas e Lake District.

Londres

Edimburgo

Highlands

Harrogate
Glasgow

Liverpool

Escanea-me

Datas de saída: Sextas-feiras GA

RANTIDAS

Março 31     
Abril 14 28    
Maio 12 19 26   
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28  
Agosto 4 11 18 25  
Setembro 8 22 29   
Outubro 13     
Novembro 3     
Dezembro 1     
2024      
Janeiro 5     
Fevereiro 2     
Março 1     

Cidade Hotel Cat.
Londres President T
Liverpool Marriott Liverpool City Centre T
Glasgow Marriott Glasgow T

Jurys Inn Glasgow T
Highlands MacDonald Aviemore T

Highland Hotel Aviemore T
Craiglynne Hotel T

Edimburgo Holiday Inn Express Edinburg City 
Centre

T

Holiday Inn Edinburgh Zoo T
Hampton by Hilton Edinburgh T
Braids Hill T

Harrogate Cedar Court Harrogate T
Yorskshire T
Crowne Plaza Harrogate T

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
Mar 31, Abr 14, Nov 3, Dez 1,  
2024: Jan 5, Fev 2, Mar 1
Em quarto duplo 1.950 $
Supl. quarto single 690 $
Abr 28, Maio 12, 19, 26, Set 29, Out 13
Em quarto duplo 1.985 $
Supl. quarto single 675 $
Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, Set 8, 22
Em quarto duplo 2.105 $
Supl. quarto single 770 $
Jul 28, Ago 4, 11, 18, 25 
Em quarto duplo 2.190 $
Supl. quarto single 820 $
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AS MARAVILHAS DA INGLATERRA,  
ESCÓCIA E IRLANDA

DESDE

2.580 $

1º Dia (Sexta) LONDRES
Chegada ao aeroporto Londres (Heathrow) e traslado 
ao hotel. Alojamento. 
2º Dia (Sábado) LONDRES
Hospedagem com café da manhã. (07:50 hrs) De manhã 
realizaremos uma excursão Panorâmica da cidade de 
Londres em ônibus, onde visitaremos os bairros de 
Westminster, Kensington, Mayfair e Belgravia. Pararemos 
para fotografar o Parlamento, a Abadia de Westminster, 
o Big Ben, o London Eye, o Royal Albert Hall e o Albert 
Memorial. Veremos a troca da guarda da rainha em 
frente ao Buckingham Palace (se houver). Percorremos 
o “West End”: zona dos teatros, restaurantes e as pra-
ças de Piccadilly Circus e Trafalgar Square. Também 
passaremos pelos pela zona cultural: Museu da Histó-
ria Natural, Victoria & Albert, Museu das Ciências e a 
Galeria Nacional. A excursão terminará no Palácio de 
Buckingham às 11:45 horas. Resto do dia livre. 
3º Dia (Domingo) LONDRES-CAMBRIDGE-YORK-
DURHAM/NEWCASTLE (440 kms)
Café da manhã. (08:20 hrs) Saímos de Londres pelo 
norte em sentido à cidade universitária de Cambridge. 
Em um passeio a pé poderão admirar a arquitectura de 
diferentes períodos nos antigos Colégios Universitários. 
Continuamos o nosso roteiro para a cidade de York, onde 
teremos tempo livre para passear pelas suas encanta-
doras ruas e ver a sua esplêndida catedral, a maior no 
norte da Europa. A próxima visita será à cidade histórica 
de Durham, conhecida pela sua catedral maravilhosa e 
também pelo seu castelo, que é protegido pela UNES-
CO como Património Mundial. Jantar e hospedagem. 
4º Dia (Segunda) DURHAM/NEWCASTLE-
ALNWICK-EDIMBURGO (230 kms)
Depois do café da manhã, sairemos em direção nor-
te para o Castelo de Alnwick, castelo impressionante, 
com centenas de anos de história e residência oficial 
dos duques de Northumberland, onde realizaremos 
uma visita panorámica. Contemplaremos os cenários 
de filmes famosos como Harry Potter, Elizabeth e Robin 
Hood. Continuaremos nossa rota através da costa leste 
para chegar a Edimburgo. Vista panorâmica desta ilustre 
cidade. A capital da Escócia é conhecido pela sua famosa 
Royal Mile, uma avenida que liga o Castelo de Edimburgo 
ao Palácio Holyrood. Hospedagem. 
5º Dia (Terça) EDIMBURGO-STIRLING-
TROSSACHS-GLASGOW
Café da manhã. Tempo livre durante a manhã para visitar 
as ruas e museus em Edimburgo. Ao meio-dia, vamos 
visitar o Parque Natural das Trossachs, desfrutaremos 
de belas paisagens na nossa rota passando por Stirling, 
Callander e montanhas. Também poderão visitar uma 
destilaria de Uísque onde poderão observar o proces-
so de produção e degustar a famosa bebida nacional 
escocesa. Chegaremos a Glasgow, onde encontra-se 
a Rua Buchanan, conhecida tanto por sua arquitetura 
vitoriana como pelas suas lojas. Em Glasgow realizare-
mos uma visita panorâmica. Hospedagem. 

C-9134

6º Dia (Quarta) GLASGOW-BELFAST-DUBLIN (barco)
Café da manhã. Saída em barco atravessaremos as águas 
irlandesas para chegar a Belfast, capital da Irlanda do 
Norte. Realizaremos uma visita panorâmica e conhecere-
mos seu passado para entender seu presente. Saberão 
a quem chamam David e Golias, verão a montanha Cave 
Hill que inspirou a Jonathan Swift a escrever “Gulliver 
no País do Anões”. Passaremos também pelos muráis 
pintados e entenderemos a diferença dos bairros pro-
testantes e os bairros católicos. Descobrirão o Titanic 
Quarter, onde visitaremos o impressionante Museu 
dedicado a recriar a história do Titanic. Tempo livre. 
Sairemos em direção a Dublin, passando pelas Mon-
tanhas do Mourne. Chegaremos a tarde em Dublin, a 
Capital da República Irlandesa, realizaremos uma visita 
panorâmica de Dublin, onde veremos os principais 
atrativos da cidade: Aduana, o Castelos de Dublin, o 
Parque Phoenix e descobriremos porque as portas da 
cidade estão pintadas de cores diferentes. Passare-
mos também pela Universidade Trinity College e pela 
Catedral Protestante de São Patrício. Hospedagem.
7º Dia (Quinta) DUBLIN-CLONMACNOISE-
ATHLONE-GALWAY (240 kms)
Após café da manhã viajaremos para o Oeste da Irlan-
da. Passaremos pelo Mosteiro de Clonmacnoise, fun-
dado por São Ciaran no séc. IV. Situado em frente ao 
Rio Shannon. Seguiremos nossa rota em direção a 
cidade de Athlone onde teremos tempo livre. Seguire-
mos até Galway, conhecida como a Cidade das Tribos, 
desfrutaremos de um tour da cidade a pé e veremos 
entre outros o Arco da Espanha, a Igreja Protestante 
e o Castelo Lynch. Também saberemos a origem dos 
famosos pubs irlandeses e veremos a última Catedral 
Católica erguida em Irlanda em 1965. Galway tem uma 
atmosfera especial que te fará querer voltar! Teremos 
tempo livre. Jantar e hospedagem. 
8º Dia (Sexta) GALWAY-PENHASCOS DE MOHER-
LIMERICK-CORK (255 kms)
Depois do café da manhã, deixaremos Galway rumo ao 

sul para os Penhascos de Moher. Antes atravessaremos 
a Burren (em gaélico significa “Terra Rochosa”), uma 
importante extensão de calcário protegido pela UNES-
CO em frente ao Atlântico. Ao chegar nos Penhascos 
de Moher, a 200 metros acima do nível do mar e 8 km 
de comprimento vamos experimentar uma sensação 
de liberdade incrivel. Seguiremos para a cidade de 
Limerick, onde teremos tempo livre para passear por 
suas ruas e almoçar. Continuaremos até chegar à Cork. 
“O Vale do Ouro” tem um cenário espetacular, riqueza 
cultural, sua gastronômia e um patrimônio histórico 
que pode competir com outras grandes cidades da 
Irlanda. Sua produção de cevada a converteu em um 
dos principais produtores de whisky e aí encontramos 
a destilaria mais famosa do país. Excursão panorâmica 
de Cork, veremos os seus pontos mais emblematicos 
como a Igreja de Santa Ana Shandon, relógio da mentira 
e a Catedral Protestante de St. Finbar. Hospedagem. 
9º Dia (Sábado) CORK-ROCHA DE CASHEL-DUBLIN
Depois do café da manhã, iremos para Rocha de Cashel, 
fortaleza anterior a invasão normanda que foi conce-
dida ao poder eclesiástico e está ligada a mitologías 
locais de São Patricio, padroeiro da Irlanda. Aqui Oli-
ver Cromwell, em 1647, termina com a morte de 3.000 
pessoas. Tempo livre. Continuaremos a Dublin.Tarde 
livre. Hospedagem. 
10º Dia (Domingo) DUBLIN-CONWY-LIVERPOOL 
(190 kms)
Café da manhã. Partida para Dublin Port para embarcar 
na balsa através do Mar da Irlanda para Gales. Faremos 
uma breve parada em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyr-
ndrobwllllantysiliogoggooch para ser fotografado ao 
lado da placa indicando seu nome. Esta vila localizada 

na Ilha de Anglesey tem o nome de lugar mais longo 
do Reino Unido e o terceiro mais longo do mundo. O 
nome contém 58 letras e significa “igreja de Santa Maria 
na oca da avelã branca perto de um redemoinho rápi-
do e da igreja de San Tisilio perto da gruta vermelha”. 
Continue até Conwy, onde teremos tempo para visitar 
e almoçar na bela vila medieval, um Patrimônio Mun-
dial. Opcionalmente, você pode visitar seu esplêndido 
castelo.  Continuaremos até Liverpool, onde faremos 
um panorama. Esta cidade é o berço da famosa banda 
de rock ‘The Beatles’ e capital europeia da cultura em 
2008. Além disso, Liverpool tem um dos maiores portos 
da Inglaterra. À noite podemos visitar o mítico Cavern 
Club, o clube onde os Beatles e todas as grandes figuras 
do Rock tocaram. Jantar e hospedagem.
11º Dia (Segunda) LIVERPOOL-STRATFORD-
COTSWOLDS-OXFORD-LONDRES (410 kms)
Café da manhã. A nossa rota nos levará à Stratford 
-upon- Avon, uma cidade encantadora nas margens do 
rio Avon e local de nascimento do dramaturgo William 
Shakespeare. Breve passeio panorâmico e tempo livre. 
Continuamos pelas vilas pitorescas de Cotswolds até 
alcançar a cidade universitária de Oxford onde rea-
lizaremos um curto passeio a pé para admirar seus 
magnificos colegios universitarios. De Oxford sairemos 
para Londres. Hospedagem. 
12º Dia (Terça) LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até no horário indicado para 
o traslado ao aeroporto Heathrow. Fim dos serviços.
Nota:
- Saída 28/Julho* a hospedagem será no Shearwater Hotel 

de Ballinasloe no Condado de Galway ou similar. 

12
DIAS

Londres 3. Newcastle 1. 
Edimburgo 1. Glasgow 1. Dublín 2. 
Galway 1. Cork 1. Liverpool 1.NOITES

Londres

Durham

EdimburgoKilmarnock

Dublín
Galway

Cork Liverpool

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Londres Royal National P
Durham/ Radisson Blue Durham P
New Castle Copthorne Newcastle P
Edimburgo Holiday Inn Express Edinburgh 

City Centre
T

Ibis Style St Andrews Square T
Holiday Inn Hotel Edimburgo Zoo T

Glasgow Marriott Glasgow P
Dublín Gibson / Croke Park P
Galway Connacht T
Cork River Lee Hotel / Imperial P
Liverpool Marriot Liverpool P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada/saída Londres (Heathrow)
• Ônibus com guia acompanhante.
• Café da manhã diário.
• 3 jantares.
• Travessia em barco entre Escócia e Irlanda.
• Travessia em barco entre Irlanda e Gales.
• Visitas segundo programa.
• Entradas: destilaria de uísque, monastério de 

Clonmacnoise, penhasco de Moher e Museu do 
Titanic.

• Seguro turístico.

Datas de saída: Sextas-feiras

GA

RANTIDAS

Abril 7 21    
Maio 5 12 19 26  
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 28*   
Agosto 4 18    
Setembro 1 15    
Outubro 6 20    
Novembro 10     
Dezembro 8     
2024      
Janeiro 12     
Fevereiro 9     
Março 8     

Preços por pessoa USD

Nov 10, Dez 8, 2024 Jan 12, Fev 9, Mar 8
Em quarto duplo 2.580 $
Supl. quarto single 760 $

Abr 7, 21, Mai 5, 12, 19, 26, Jun 2, 9, 16, 23, 30, 
Set 1, 15, Out 6, 20
Em quarto duplo 2.715 $
Supl. quarto single 1.000 $

Jul 7, 14, 28, Ago 4, 18 
Em quarto duplo 2.795 $
Supl. quarto single 1.075 $
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NORTE DA EUROPA
Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha

1º Dia (Domingo) LONDRES 
Chegada ao aeroporto internacional de Londres. 
Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 
do dia livre. 

2º Dia (Segunda) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmo-
polita para conhecer os pontos mais interessantes, 
como o Palácio de Westminster, também conhecido 
como Casas do Parlamento e onde se encontra o 
Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Squa-
re; Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com 
a troca da Guarda Real, se as condições climáticas 
forem favoráveis. Restante do dia livre. Recomenda-
mos uma excursão opcional para visitar o Castelo 
de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada 
do mundo e importante monumento histórico da 
Inglaterra, localizado a 50 km da capital. De volta à 
cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 
no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City 
de Londres - centro financeiro mundial -, a Catedral 
de St. Paul, a famosa Tower Bridge e a fortaleza mais 
antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

3º Dia (Terça) LONDRES
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, que você pode aproveitar para 
continuar explorando uma das capitais mais animadas 
do mundo, fazer compras em suas famosas lojas ou 
visitar alguns de seus museus.

4º Dia (Quarta) LONDRES-DOVER-CALAIS-
PARIS (405 kms)
Café da manhã e saída para Dover, onde você vai  
embarcar no ferry para  atravessar o Canal da Man-
cha.  Já em território francês, seguiremos em nosso 
ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao 
longo do Sena.

5º Dia (Quinta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monu-
mentos mais importantes, como a Place de la Con-
corde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de 
la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, 
o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte 
para fotografar a Torre Eiffel. Para o período da tarde 
recomendamos uma excursão opcional ao magní-

C-41272

fico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arqui-
tetura e seus belos jardins. À noite, como opcional, 
você pode assistir a um dos famosos shows, Paris 
Latin ou Lido.

6º Dia (Sexta) PARIS 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Para a parte da manhã, recomenda-
mos nossa excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou o Bairro Latino (Quartier Latin), bem 
como o Museu do Louvre, com obras importantes 
como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” ou 
a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar 
descobrindo outros lugares encantadores desta 
cidade cosmopolita.

7º Dia (Sábado) PARIS-BRUGES-BRUXELAS 
(387 kms)
Café da manhã e saída para a Bélgica para chegar 
à bela e romântica cidade de Bruges. Tempo livre 
para passear no centro histórico e conhecer o lago 
do Amor, seus românticos canais, belos edifícios 
e igrejas. Continuação para Bruxelas. Possibilida-
de de realizar uma visita opcional para conhecer 
alguns dos monumentos mais representativos, 
como o Atomium, a Grand Place, o Manneken Pis. 
Hospedagem.

8º Dia (Domingo) BRUXELAS-ROTERDÃ-HAIA-
AMSTERDÃ (230 kms)
Café da manhã e saída para Roterdã, a segunda 
cidade mais importante da Holanda. Breve visita 
panorâmica e continuação para Haia, capital admi-
nistrativa, com uma pequena parada para conhecer 

os edifícios que abrigam os diferentes órgãos do 
governo holandês. Continuação para Amsterdã. 
Hospedagem. 

9º Dia (Segunda) AMSTERDÃ 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da  ma nhã, 
breve circuito panorâmico pelos domínios do rio 
Amstel, entrando na cidade dos canais, vendo os 
distritos portuários, as docas, as torres, a estação 
central, finalizando na Praça dos Museus, centro 
cultural de Amsterdã, onde temos incluída a visita a 
uma das famosas oficinas de polimento de diaman-
tes. Tarde livre. Excursão opcional às típicas vilas de 
pescadores de Marken e Volendam, ou passeio de 
barco ao longo de seus canais, para contemplar a 
bela arquitetura de seus edifícios ribeirinhos. 

10º Dia (Terça) AMSTERDÃ-BERLIM (655 kms)
Café da manhã e saída pela rodovia para entrar na 
Alemanha e chegar à sua capital, a monumental cida-
de de Berlim, símbolo da reunificação alemã, onde 
ainda são visíveis os sinais de seu recente passado de 
pós-guerra, e que tornou-se um importante centro 
cosmopolita lançador de tendências. Hospedagem.

11º Dia (Quarta) BERLIM 
Hospedagem e café da manhã. Na parte da ma nhã, 
visita panorâmica pela cidade para se familiari-

zar com os principais monumentos, percorrendo 
os lugares mais importantes desta cidade, que se 
mantinha dividida até recentemente, símbolo da 
reunificação: Portão de Brandeburgo, o Reichstag ou 
parlamento, Potsdamplatz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...e os restos do muro que dividia 
a cidade até 1989. Tarde livre durante a qual você 
vai poder fazer uma excursão opcional ao campo 
de concentração de Sachsenhausen. 

12º Dia (Quinta) BERLIM 
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.790 $
Em quarto duplo Julho 2 a Agosto 20 1.700 $
Em quarto duplo Outubro 29 a Março 10 1.670 $
Supl. quarto single 890 $
Supl. meia pensão exceto Londres e 
Paris (5 jantares/almoços) 200 $
Redução 3.ª pessoa em triplo 5%
Preços a partir de Março 17 de acordo com nossa Programação 2024/25.

12
DIAS

Londres 3. Paris 3. Bruxelas 1. Amsterdã 2. 
Berlim 2.NOITES

Incluindo
• Traslado chegada Londres.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante
• Visita com guia local em Londres, Paris, 

Amsterdã e Berlim.
• Café da manhã buffet.
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.
• Taxa municipal em Paris.

Londres

Berlim

Amsterdã

Bruxelas

Paris

Saídas 
garantidas

em 
Português

Março 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
Março 3 10 17 24 31

Escanea-me DESDE

1.670 $

Cidade Hotel Cat.

Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T
Ibis Earl’s Court T
Royal National TS

Paris Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P
Bruxelas Ramada by Wyndham Brussels 

Woluwe
P

First Euroflat P
Amsterdã Park Plaza Amsterdam Airport P

Amedia Amsterdam Airport P
Berlim AC Berlín Humboldthain P

Innside Berlin Mitte P

Hotéis previstos 
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PRAGA E BUDAPESTE

Praga 2. Budapeste 2.
NOITES

Duas capitais da Europa Central

1º Dia (Quinta) PRAGA 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Praga-Ruzy-
ne. Assistência e transferência para o hotel. Hospeda-
gem. Passeio panorâmico percorrendo a Praça Velha 
com sua Prefeitura e o famoso Relógio Astronômico 
datado de 1410, cujas figuras se movem toda vez 
que o tempo dá, Igreja do Tyn, Igreja de San Nicolas, 
Torre do Pó, Praça de Wenceslas, Teatro Estadual. 
(Por motivos de força maior, a Visita Panorâmica 
poderá ser realizada na sexta-feira).

2º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dis-
posição para curtir a cidade ou fazer algumas das 
visitas opcionais que serão oferecidas a você, como 
o Morro do Castelo, para visitar o interior da Cate-
dral de São Vito, a rua dourada, Palácio Imperial, 
visitaremos a Igreja de Santa Maria della Vitória, 
conhecida como a icônica Igreja do Menino Jesus 
de Praga, para terminar na Ponte Charles.

3º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, 
capital da Eslováquia. Breve parada para dar um 
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas 
esculturas populares, a igreja de São Martinho e a 

C-35401

Porta de São Miguel. Continuação da viagem para 
entrar na Hungria e chegar à capital, Budapes-
te. Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de 
realizar a excursão opcional Budapeste Iluminada 
partindo do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no 
Danúbio.

4º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Passeio panorâmi-
co por esta cidade única, fruto da união em 1873 

da antiga Buda e Peste, também conhecida como 
a Pérola do Danúbio, que se divide em duas zonas. 
Buda, onde se encontram a Colina do Castelo com 
o Palácio Real, a Igreja Matias e o Bastião dos Pes-
cadores e Pest, uma moderna zona comercial na 
planície às margens do rio Danúbio com o Parla-
mento, a Basílica de Santo Estêvão e a Praça dos 

Heróis. À noite, será oferecido um jantar folclórico 
húngaro opcional, com degustação da culinária do 
país enquanto se assiste as típicas danças folclóricas 
húngaras e ciganas.

5º Dia (Segunda) BUDAPESTE 
Café da manhã e fim de nossos serviços. 

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 670 $

Em quarto duplo Julho 6 a Agosto 24 640 $

Em quarto duplo Novembro 2 a Março 21 580 $

Supl. quarto single 250 $

Supl. meia pensão (4 jantares/almoços) 140 $

Redução 3.ª pessoa em triplo 5%

Preços a partir de Março 28 de acordo com nossa Programação 2024/25.

5
DIAS

Incluindo
• Traslado: Chegada Praga. 
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Praga e Budapeste.
• Café da manhã buffet. 
• Seguro turístico.
• Nécessaire com amenidades.

Praga

Budapeste

Saídas 
garantidas

em 
Português

Datas de saída: Quintas-feiras GA

RANTIDAS

Março 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22 29
Março 7 14 21 28

Escanea-me DESDE

580 $

Cidade Hotel Cat.

Praga Duo P

Clarion Congress P

Panorama Hotel Prague P

Budapeste Dormero Hotel Budapest P

Novotel Budapest City P

Hotéis previstos 
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Bucareste

Sighisoara

Gura Humorului

Brasov

Piatra Neamt

ROMÊNIA, UM VERDADEIRO CONTO

Bucareste 2. Sighisoara 1. 
Gura Humorului 1.  
Piatra Neamt 1. Brasov 1.NOITES

 

Cidade Hotel Cat.

Bucareste Capitol P

Sighisoara Mercure Binder Bubi P

Gura Humorului Best Western Bucovina P

Piatra Neamt Central Plaza P

Brasov Aro Palace P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados de chegada/saída de Bucareste.
• Transporte com ar-condicionado em carro/ 

micro-ônibus/ônibus, de acordo com o 
número de participantes. (motorista-guia, 
para grupos menores de 19 passageiros)

• Guia acompanhante.
• Café da manhã diário, 5 almoços e 2 jantares.
• Ingressos para as visitas mencionadas.

DESDE

980 $

1º Dia BUCARESTE
Chegada ao aeroporto de Bucareste. De acordo com 
a hora de chegada, saída em ônibus para um breve 
passeio panorâmico pela capital romena, admiran-
do suas grandes estradas, os gloriosos edifícios da 
Bell ‘Époque, o Arco do Triunfo, o Ateneu Romeno, 
a Praça da Revolução, a Universidade, admirando a 
igreja Stavropoleos, considerada uma obra-prima 
da arquitetura romena. Jantar em restaurante típico. 
Hospedagem.

2º Dia BUCARESTE-SIBIU-SIGHISOARA
Café da manhã. Partida para Sibiu, capital cultural 
europeia de 2007, atravessando o belo vale do rio 
Olt. Parada para visitar o Mosteiro de Cozia, do 
século XIV, conhecido como um dos mais antigos 
complexos históricos e artísticos da Romênia. Os 
elementos do estilo arquitetônico bizantino estão 
declarados explicitamente nas fachadas da igreja 
central, nas faixas que alternam grandes peças de 
tijolo e pedra. Chegada em Sibiu. Almoço em res-
taurante. Visita à cidade velha de Sibiu, a capital 
europeia conhecida em seu tempo por seu sistema 
de fortalezas considerado o maior da Transilvânia 
com mais de 7 km de muralha da qual ainda hoje são 
preservados importantes vestígios. Poderá admirar 
a Praça Grande com a peculiaridade da cidade, os 
telhados com “os olhos que te seguem”, a Praça 
Pequena com a Ponte das Mentiras e a imponente 
igreja evangélica de estilo gótico do século XIV. Par-
tida para Sighisoara, cidade natal do famoso Vlad, 
o Empalador, conhecido por todos como Conde 
Drácula. Hospedagem.

3º Dia SIGHISOARA-TARGU MURES-GURA 
HUMORULUI 
Café da manhã. Visita guiada a Sighisoara, a cidade 
medieval mais bonita e mais bem preservada da 
Romênia. Data em grande parte do século XIV, quan-
do foi ampliada e reforçada a construção realizada 
rapidamente após a destruição pelos tártaros em 
1241. 9 das 14 torres originais foram preservadas: 
a torre dos ferreiros, a torre dos sapateiros, a dos 
açougueiros ‘, a torre dos alfaiates, a torre dos cur-
tidores, a torre dos caldeireiros, etc. Vamos admirar 
o monumento mais bonito e conhecido da cidade 
que é a Torre do Relógio, construída nos séculos 
XIII-XIV e até 1556 foi sede da Câmara Municipal. 
Continuamos em direção a Targu Mures. Breve pas-
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seio panorâmico pela cidade, famosa por suas praças 
cercadas por edifícios da Secessão, entre eles os mais 
impressionantes: a Prefeitura e o Palácio da Cultura. 
Almoço no caminho. Continuamos em direção a 
Bucovina, a região da Moldávia cujo nome vem de 
1774 e significa “a cidade coberta de florestas de 
faias”. Famosa por suas belas paisagens, Bucovina 
é ainda mais conhecida por seus mosteiros com 
afrescos construídos entre os séculos 15 e 16 sob 
os principais príncipes da Moldávia, como Estêvão, 
o Grande, e seu filho Petru Rares. Visita do mosteiro 
Voronet de 1488, nomeada Capela Sistina da Euro-
pa Oriental e considerada a joia da Bucovina pelo 
famoso ciclo de afrescos externos que decoram a 
igreja, sendo o mais famoso “O Julgamento Univer-
sal”. Hospedagem.
4º Dia GURA HUMORULUI-MONASTÉRIOS DA 
BUCOVINA-PIATRA NEAMT 
Café da manhã. Continuamos em Bucovina, visitamos 
o mosteiro Moldovita, de 1532, rodeado de fortale-
zas e com frescos exteriores. Os afrescos externos 
aprimoram a marca moldava para obter o máximo de 
realismo nas cenas da vida cotidiana, humanizando 
os personagens. Visita ao Mosteiro Sucevita, (1582-
84) conhecido pelo importante afresco “A Escada 
das Virtudes” e por sua imponente pintura mural. 
Almoço no caminho. À tarde, visita ao Mosteiro de 
Agapia, do século XVII, famoso por seu museu que 
abriga belos ícones e bordados, e também por suas 
oficinas onde trabalham as freiras. No final das visitas 
seguimos para Piatra Neamt, cidade que pela sua 
beleza e posição no distrito de Neamt é também 
chamada de “Perla Moldovei” (a pérola da Moldá-
via). Hospedagem.

5º Dia PIATRA NEAMT-BICAZ GORGES-
BRASOV-BRANBRASOV 
Café da manhã. Partida para Brasov. Passamos a 
cordilheira dos Cárpatos atravessando as Gargan-
tas Bicaz, o cânion mais famoso do país com 10 km, 
formado em rochas calcárias mesozóicas de 300-
400m, passando junto ao Lago Vermelho. Almoço 
no caminho. Visitamos o Castelo de Bran, conheci-
do pelo nome de Castelo do Drácula, um dos mais 
pitorescos da Romênia, construído no século XIII 
pelo cavaleiro teutônico Dietrich e restaurado em 
épocas sucessivas. A partir de 1920, o Castelo de 
Bran tornou-se a residência dos reis da Romênia. Por 
muito tempo, a rainha Maria de Sassonia-Coburg-Go-
tha, acompanhada de sua filha, a princesa Ileana da 
Romênia, passou o verão lá, a rainha reestruturou 
massivamente o interior no estilo do período de arte 
e artesanato romeno. Em 1948, a família real romena 
foi expulsa pelas forças de ocupação comunistas. 
Continuação para Brasov. Visita do Bairro Schei com 
a Igreja de São Nicolau e a primeira escola romena 
(século XV), Igreja Negra (Biserica Negra), a maior 
igreja de estilo gótico da Romênia, as antigas forti-
ficações da cidade com os bastiões das guildas de 
artesãos. Hospedagem.

6º Dia BRASOV-SINAIA-BUCARESTE 
Café da manhã. Continuamos para Sinaia, chamada 
Pérola dos Cárpatos, a cidade montanhosa mais con-
hecida da Romênia. Visita ao Castelo Peles, antiga 
residência real, construída no final do século XIX 
no estilo neogótico dos castelos bávaros. Partida 
para Bucareste. Almoço em restaurante. Dedicamos 
toda a tarde à vista da capital romena, admirando as 
suas grandes estradas, os gloriosos edifícios da Bell 
‘Époque, o Arco do Triunfo, o Auditório Romeno, a 

Praça da Revolução, a Praça da Universidade. Passeio 
a pé pela Cidade Velha visitando a parte antiga com 
o Patriarchia (Centro Espiritual da Igreja Ortodoxa 
Romena) e admirando a Igreja Stavropoleos, con-
siderada uma obra-prima da arquitetura romena. 
Visita ao Palácio do Parlamento, o segundo maior 
edifício do mundo depois do Pentágono em Washin-
gton. Jantar em restaurante com bebidas incluídas 
e espetáculo folclórico. Hospedagem.

7º Dia BUCARESTE
Café da manhã. Tempo livre. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 980 $

Suplemento quarto single 340 $

Suplemento meia pensão (4 jantares) 160 $

7
DIAS

Datas de saída GA

RANTIDAS

Abril 2* 22    
Maio 13 27    
Junho 10 24    
Julho 8 22    
Agosto 5 12 19   
Setembro 2 16    
Outubro 7 28    
(* Domingo)

Escanea-me

NOVO
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TRANSILVÂNIA MEDIEVAL  
E OS CÁRPATOS
Transilvânia, romântica e fascinante

DESDE

1.155 $

1º Dia (Sábado) BUCARESTE 
Chegada ao aeroporto de Bucareste. Traslado grupal 
ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) BUCARESTE-SIBIU 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Arco 
do Triunfo, Praça da Victoria, Praça da Revoluçao, 
Ateneu, Igreja Crestulescu, Prefeitura, Praça Unirii e 
casco velho. Tempo livre. Pela tarde saída ate Mos-
teiro Cozia, construído no século XIV, de arte bizan-
tina ao estilo romeno. Continuação a Sibiu, eleita a 
Capital Europeia da Cultura de 2007. Hospedagem.

3º Dia (Segunda) SIBIU-ALBA IULIA- 
TARGU MURES 
Café da manhã. Visita a Sibiu com a Praça Gran-
de (Piata Mare), a Praça Pequena (Piata Mica) e as 
catedrais ortodoxa e católica. Continuação até Alba 
Iulia e visita panorâmica incluindo as ruínas da anti-
ga cidadela e a catedral da cidade. Tempo livre. 
Continuação para Targu Mures, cidadela medieval 
construída no século XV e reconstruída mais tarde, 
no século XVII, e visita passando pelo centro da 
cidade. Hospedagem.

4º Dia (Terça) TARGU MURES-TURDA/SALINAS-
CLUJ NAPOCA-TARGU MURES
Café da manhã. Saída para Turda para visitar as 
salinas, o local subterrâneo mais bonito do mundo, 
uma mina de sal formada há cerca de 14 milhões 
de anos, que já era explorada pelos romanos e se 
estende no subsolo por 45 km quadrados, a 1,2 km 
de profundidade (embora o passeio turístico desça 
até um máximo de 850 m). Tempo livre. Continua-
ção ate Cluj Napoca, visita panorâmica pela cidade. 
Retorno a Targu Mures. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) TARGU MURES-BIERTAN-
SIGHISOARA-BRASOV 
Café da manhã. Saída para Biertan, onde, sobre uma 
colina que domina os arredores, eleva-se uma igreja 
fortificada do século XVI (patrimônio UNESCO) de 
estilo gótico tardio, em cujo interior poderemos 
admirar esculturas de madeira, pinturas e lápides. 
Seguiremos para Sighisoara, originariamente cidade 
romana, hoje uma das cidades medievais mais impor-
tantes do mundo. No alto de uma colina destaca-se 
a cidadela fortificada, com suas portas e passagens 
secretas; a Torre do Relógio do século XIV e a casa 

C-900087

onde nasceu o príncipe Vlad Tepes – o Empalador. 
Tempo livre. Na parte da tarde saída para Brasov, 
atrativa e tradicional cidade, que se orgulha de seu 
passado como capital da Transilvânia. Hospedagem.

6º Dia (Quinta) BRASOV-PREJMER-BRAN-
BRASOV 
Café da manhã. Pela manhã saída para visitar Prej-
mer, com a igreja fortificada (século XV, Patrimônio 
UNESCO). Continuação para Bran, onde visitaremos 
o castelo, uma fortaleza do século XIV conhecida 
mundialmente como o “Castelo de Drácula” graças 
aos cineastas americanos. Tempo livre. Na parte da 
tarde, retorno a Brasov e visita à cidade incluindo a 
Praça Principal, a Igreja Negra e o centro histórico 
(Scheii Brasovului). Hospedagem.

7º Dia (Sexta) BRASOV-SINAIA (Castelo Peles)-
BUCARESTE 
Café da manhã. Saída para Sinaia para visitar o Cas-
telo de Peles, antiga residência de verão da família 
real romena, construído no século XIX pelo primeiro 
rei da Romênia – Carol I. Continuação para Bucareste. 
Tempo  livre. Hospedagem.

8º Dia (Sábado) BUCARESTE 
Café da manhã. Traslado grupal ao aeroporto. Fim 
dos serviços.
Notas: 
- Grupos com menos de 6 participantes podem ser ope-

rados somente com guia-motorista.
- Sistema de audio-guia para grupos com mais de 15 pes-

soas.

8
DIAS

Bucareste

Sibiu 

Cluj Napoca Targu Mures 
Brasov

Escanea-me

· M
O D I F I C ADO 

 ·ITI

NERARIO

Bucareste 2. Sibiu 1. Targu Mures 2. Brasov 2.
NOITES

Cidade Hotel Cat.

Bucareste Mercure P
Capital Plaza P

Sibiu Continental Forum P
Ramada Sibiu P

Targu Mures Grand P
Continental Forum P

Brasov Ambient P

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada/saída Bucareste (grupal)
• Transporte em microônibus/ônibus. 
• Guia acompanhante do 2º ao 7º dia. 
• Café da manhã diário.
• Transporte de 1 mala por pessoa.
• Seguro turístico.
• Visitas conforme o programa, com entradas 

inclusas em: Mosteiro Cozia, Sibiu, catedrais 
ortodoxa, católica. Alba Iulia, a cidadela e a 
catedral. Turda, minas de sal. Biertan, a igreja 
fortificada. Sighisoara, a cidadela.  Prejmer-
igreja fortificada. Castelo de Bran. Brasov, 
Igreja Negra. Sinaia, Castelo de Peles (planta 
baixa).

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 1.155 $

Supl. quarto single 410 $

Saídas Agosto 

Em quarto duplo 1.190 $

Supl. quarto single 410 $

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Junho 17     
Julho 1 15
Agosto 5 26   
Setembro 2   
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SUIÇA ESPETACULAR
Visitando Lausanne e Lucerna

Incluindo
• Traslados de chegada e saída em Genebra 

(de táxi, ônibus, micro-ônibus ou ônibus) 
(Tempo máximo de espera no aeroporto à 
chegada 1 hr.) 

• Ônibus com guia acompanhante (billingue 
espanhol-francês).

• Café da manhã buffet.
• 3 almoços e 6 jantares.
• Visitas indicadas no programa. 
• Visitas com guia local em Lausanne, Lucerna, 

Zurique, Berna e Genebra.
• Trem de montanha Täsch-Zermatt. Bilhete de 

trem “Golden Pass”, Schaffhausen. Passeio 
de barco pelas cataratas.

• Seguro turístico.

DESDE

2.195 $

1º Dia (Domingo) GENEBRA
Chegada ao aeroporto de Genebra. Traslado ao 
hotel. Hospedagem nos arredores.

2º Dia (Segunda) GENEBRA-LAUSANNE-
ZERMATT/TASCH
Café da manhã e saída para Lausanne, cidade sede 
do Comitê Olímpico Internacional, para fazer uma 
visita panorâmica na qual se destacam o Museu 
Olímpico, a catedral gótica, o Palácio de Rumine. 
Almoço. Continuação para a região de Zermatt/
Tasch. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) ZERMATT/TASCH- 
INTERLAKEN/THUN
Café da manhã a continuação tomaremos no trem 
de Tasch a Zermatt, famosa cidade alpina aos pés 
do monte Cervino o “Matterhorn”. Tempo livre nesta 
linda cidade com suas típicas construções de madei-
ra. Continuação para a região de Interlaken/Thun. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) INTERLAKEN/THUN
Café da manhã. Dia livre para realizar uma excur-
são opcional ao vale de Lauterbrunnen ou viajar 
no trem de montanha “Kleine Scheidegg”. Jantar 
e hospedagem.

5º Dia (Quinta) INTERLAKEN-LUCERNA-
ZURIQUE 
Café da manhã. Saída para Lucerna, cidade às mar-
gens do lago dos Quatro Cantões, onde faremos 
uma visita panorâmica para ver suas construções, 
praças e ruelas, tal como eram nos tempos medie-
vais. Tempo livre. Continuação para Zurique. Visi-
ta panorâmica pela cidade, com destaque para a 
Bahnhofstrasse, a colina Lindenhof, o antigo bairro 
de marinheiros e pescadores, a ponte mais antigo 
de Zurique, “Rathaus-Brücke” onde se encontra a 
Prefeitura. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sexta) ZURIQUE-SCHAFFHAUSEN-
CATARATAS DO RENO-BERNA 
Café da manhã. Saída para Schaffhausen, onde 
frémis um passeio de barco para contemplar as 
cataratas do Reno, cuja cachoeira é tão bela quanto 
espetacular. Continuação para Berna. Almoço. Visita 
panorâmica a esta cidade, capital da Confederação 

C-987

Helvética, para admirar seus mais de 8 quilômetros 
de arcadas, o Carrilhão e a Fonte Zähringen com 
o Urso, a mascote bernês. Jantar e  hospedagem.

7º Dia (Sábado) BERNA-MONTREUX- 
TREM “GOLDEN PASS”-GENEBRA 
Café da manhã. Saída para Montbovon onde 
 embarcaremos no trem “Golden Pass” que nos leva-
rá até a cidade de Montreux, situada às margens 
do lago Léman. Almoço na região. Continuação 
para Genebra, sede central das Nações Unidas, 
para realizar uma visita panorâmica para admirar 
seu interessante centro antigo, a Catedral Gótica, 
o monumento à Reforma, Praça do Bourg de Four, 
a Prefeitura. Jantar e hospedagem nos arredores.

8º Dia (Domingo) GENEBRA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas: 
- O programa pode ser realizado em sentido inverso. 
- O itinerário está sujeito a mudanças, mas o conteúdo e 

as visitas serão sempre respeitados.
- Durante congresos e eventos especiais nos reservamos 

ao direito de oferecer hotéis alternativos nas  cidades 
indicadas ou alredores, categoría 3/4 estrelas.

- Nos reservamos o direito de usar hotéis sem categoriza-
ção oficial, com qualidade e categoria correspondentes 
a estabelecimentos de 3 ou 4 estrelas respectivamente 
e que são utilizados para este produto.

- O itinerário está sujeito a possíveis alterações em função 
das condições meteorológicas ou operacionais.

- Os hotéis oferecidos neste passeio são para adultos 
devido à sua boa qualidade e localização, portanto não 
são admitidos menores de 16 anos.

8
DIAS

Genebra 2. Zermatt 1. Interlaken 2. 
Zurique 1. Berna 1.NOITES

Zermatt

Região de Genebra
Interlaken

ZuriqueBerna

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Região de Genebra NH Geneva Airport P
Crown Plaza P
Novotel Annemasse Centre P

Zermatt/Täsch City Hotel Täsch T
Täscherhof/Täsch T
Welcome Täsch T

Interlaken/ 
região

Carlton Europe T
The Hey Hotel T
Brienzerburli/Brienz T 

Região de Zurique Movenpick P
H + Hotel Zurich P

Berna Ambassador P
Holiday Inn Westside P
Baren P

Hotéis previstos

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 2.195 $

Supl. quarto single 690 $

Datas de saída: Domingos
Maio 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3
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BOTSWANA
7 ......... C-97017 Botsuana Classic Cataratas Victoria Maun .......................... 328
EGITO
5 ......... C-9517 Escapada ao Cairo       Cairo Cairo .......................... 329
7 ......... C-9734 Egito Faraônico Cairo Cairo .......................... 330
8 ......... C-98234 Egito com Alexandria   Cairo Cairo .......................... 331
8 ......... C-9867 Egito Milenar Cairo Cairo .......................... 332
8 ......... C-9813 Egito de trem               Cairo Cairo .......................... 333
9 ......... C-9906 Egito com Abu Simbel         Cairo Cairo .......................... 334
10 ....... C-91003 Egito com Hurghada     Cairo Cairo .......................... 335
10 ....... C-90101 Egito e Dubái Cairo Dubai ......................... 336
11 ....... C-91134 Egito com Sharm el Sheikh   Cairo Cairo .......................... 337
11 ....... C-81148 A rota da paz Cairo Jerusalém.................. 338
11 ....... C-9113 Egito e Jordânia    Cairo Amã ........................... 339
12 ....... C-901206 Egito e  Dubai Cairo Dubai ......................... 340
15 ....... C-87158 Os caminhos do Rei Salomão    Cairo Jerusalém.................. 341
18 ....... C-9187 A rota de Moises                          Cairo Jerusalém.................. 343
QUÊNIA
6 ......... C-96237 Quênia Aberdare Nairobi Nairobi....................... 345
MARROCOS
5 ......... C-955 Cidades imperiais          Casablanca Fez .............................. 346
7 ......... C-9707 Cidades imperiais  Tânger Tânger ....................... 346
7 ......... C-972 Marrocos, território berbere Marrakech Marrakech ................. 347
8 ......... C-968 Sul Imperial                     Marrakech Marrakech ................. 348
8 ......... C-9608 Saara                Marrakech Marrakech ................. 349
9 ......... C-994 Cidades imperiais          Marrakech Marrakech ................. 350
10 ....... C-9510 Dunas y Kasbahs                   Marrakech Tánger ....................... 351
ÁFRICA DO SUL
9 ......... C-9091 Africa do Sul Ubuntu e 

Cataratas Vitória
Joanesburgo Joanesburgo ............ 352

14 ....... C-9141 Africa do Sul, gran trek Joanesburgo Cidade do Cabo ...... 353
TANZÂNIA
7 ......... C-9702 Tanzânia Ngorongo Arusha Arusha ....................... 354
TUNÍSIA
8 ......... C-9178 Tunísia, oasis e cidades romanas Tunis Tunis ........................... 355
11 ....... C-9711 As maravilhas da Tunísia Novo Tunis Tunis ........................... 356

NOVA ZELÂNDIA
9 ......... C-9093 Nova Zelândia Auckland Queenstown ............. 387

ARMÊNIA, GEÓRGIA, AZERBAIJÃO
8 ......... C-90084 Armênia Espetacular            Everan Everan ........................ 357
13 ....... C-91307 Azerbaijão, Geórgia,  Novo 

Armênia
Bakú Everan ........................ 358

COREIA DO SUL
4 ......... C-90717 Seul Seúl Seúl ............................ 360
7 ......... C-90717 Coreia do Sul Seúl Seúl ............................ 360

DUBÁI
4 ......... C-940 Dubái Express Dubái Dubái ......................... 361
5 ......... C-950 Dubái completo com Abu Dhabi Dubái Dubái ......................... 361
8 ......... C-9080 Dubái Maravilhosa Dubái Dubái ......................... 362

ÍNDIA - NEPAL
7 ......... C-9717 Triângulo de Ouro Déli Déli............................. 363
7 ......... C-970017 Triângulo de Ouro em Luxo Novo Déli Déli............................. 364
9 ......... C-9917 Triângulo de Ouro com Varanasi Déli Déli............................. 365
10 ....... C-910017 India e Nepal classica Déli Déli............................. 367
10 ....... C-91017 De Bombaim a Déli Bombaim Déli............................. 368

ISRAEL
5 ......... C-9081 Israel clássico Jerusalem Jerusalem.................. 370
6 ......... C-9081 Israel clássico Tel Aviv Jerusalem.................. 370
8 ......... C-9081 Israel clássico Tel Aviv Jerusalem.................. 370
8 ......... C-9111 Israel-Jordânia Jerusalem Amã ........................... 371
11 ....... C-9111 Israel-Jordânia Tel Aviv Amã ........................... 371
12 ....... C-91212 Israel e Dubái Tel Aviv Dubái ......................... 372

JAPÃO
7 ......... C-9767 Japão Osaka Tóquio ....................... 373

JORDÂNIA
6 ......... C-9061 Explorandi a Jordânia Novo Amã Amã ........................... 374
7 ......... C-9770 Raízes da Jordânia Amã Amã ........................... 375

TAILÂNDIA
11 ....... C-91136 Triângulo Thai, com Phi Phi e Phuket Bangkok Phuket........................ 376

TURQUÍA
4 ......... C-942346 Istambul Incrível Istambul Istambul..................... 377
7 ......... C-974 Istambul e Capadocia Fascinante Istambul Istambul..................... 377
9 ......... C-9611 Turquia Fenomenal Novo Istambul Istambul..................... 378
10 ....... C-9104 Turquia para Todos Novo Istambul Istambul..................... 379
10 ....... C-9410 Turquia ao seu alcance Novo Istambul Istambul..................... 380
11 ....... C-9116 Turquia Milenar com Ilhas Gregas Istambul Atenas ....................... 381
11 ....... BRE-9231 Joyas Turcas (Verano) Novo Istambul Istambul..................... 382
11 ....... BRE-9231 Joyas Turcas (Invierno) Novo Istambul Istambul..................... 383
13 ....... C-91252 Istambul com Capadocia e Dubái 

com Abu Dhabi
Istambul Dubái ......................... 384

VIETNÃ 
11 ....... C-9122 Super Vietnã e Camboja Hanoi Siem Reap ................. 385

ÁFRICA

ORIENTE

OCEANIA

Nesta série você vai encontrar culturas perfumadas por especiarias de países antigos: Japão, Tailândia, Índia, Nepal ...
África, a grande desconhecida, a indomada, a autêntica, sem horizontes naturais, sem limites...
e Nova Zelândia o paraíso da indústria cinematográfica.

DIAS CIRCUITO COMEÇA TERMINA PÁGINA

DIAS CIRCUITO COMEÇA TERMINA PÁGINA

DIAS CIRCUITO COMEÇA TERMINA PÁGINA

DIAS CIRCUITO COMEÇA TERMINA PÁGINA
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BOTSUANA CLASSIC

DESDE

4.695 $

1º Dia CATARATAS VITÓRIA
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Hospedagem.

2º Dia CATARATAS VITÓRIA
Café da manhã. Visita guiada das Cataratas Vitória. 
Você vai poder contemplar uma das maravilhas da 
natureza, o poderoso rio Zambeze, que se precipita 
em uma enorme queda d’água com mais de 1.500 
metros de largura e mais de 100 metros de altura, 
criando uma enorme nuvem de água vaporizada. 
Um espetáculo que inspirou o Dr. Livingstone a 
exclamar que “os anjos quando voam devem con-
templar esta encantadora visão”. Resto dia livre. 
Hospedagem. 

3º Dia CATARATAS VITÓRIA-CHOBE
Café da manhã. Saída para Botsuana rumo ao Par-
que Nacional de Chobe. Almoço e safári fotográfico. 
Jantar e hospedagem. 

4º Dia CHOBE
Regime de pensão completa. Dia dedicado a ati-
vidades de safári, incluindo passeios de 4x4 e de 
barco ao longo do rio. O parque abriga uma fauna 
abundante e variada, especialmente no que se refere 
ao número de elefantes, cerca de 90.000 exempla-
res, o que faz deste lugar um dos melhores de toda 
a África para a sua observação.

5º Dia CHOBE-DELTA DO OKAVANGO  
(avião de pequeno porte)
Café da manhã. Traslado ao aeródromo de Kasane 
para embarcar no avião de pequeno porte rumo ao 

C-97017

Delta do Okavango. Almoço. Atividade de safári na 
parte da tarde. Jantar e hospedagem. 

6º Dia DELTA DO OKAVANGO
Regime de pensão completa. Na parte da manhã e 
da tarde, atividades de safári em veículo 4x4, mokoro 
(embarcação típica da região) e barco. Este lugar é 
verdadeiramente único. O rio Okavango nasce em 
Angola e quando se depara com o deserto de Kalahari, 
ao longo de seu percurso por toda a África, não conse-
gue superá-lo, inundando mais de 20.000 quilômetros 
quadrados e transformando as areias escaldantes do 
deserto em um oásis de vida incomparável.

7º Dia OKAVANGO-MAUN 
(avião de pequeno porte)
Café da manhã. Traslado ao aeródromo para embar-
car no avião de pequeno porte em direção a Maun. 
Fim dos serviços.

Notas importantes:
- Em Botsuana, é proibida a entrada e uso de todos os 

tipos de sacolas plásticas.
- A bagagem deve estar em maleta maleável, tipo bolsa de 

esporte, com tamanho máximo de 25 cm de largura x 30 
cm altura x 62 cm de comprimento. Excesso de bagagem 
ou uso de uma mala inadequada pode implicar o paga-
mento de um assento extra no destino.

- A ordem das visitas pode ser alterada por motivos técnicos.
- Em alguns países, as taxas de saída devem ser pagas,
Trata-se de taxas próprias do país. Também há cidades
que exigem que os clientes paguem diretamente no hotel 

algum imposto turístico.
- Os preços foram calculados na data de emissão do
Programa. Em caso de aumento cambial, combustível ou 

outras fontes de energia, nível de impostos e taxas sobre 
serviços de viagem, o preço pode ser ajustado.

- As tarifas aéreas podem variar, o preço será confirmado 
no momento da emissão da passagem aérea.

7
DIAS

Cataratas Vitória 2. Chobe 2.  
Delta del Okavango 2.NOITES

Maun 

Cataratas Vitória

Delta del Okavango
Chobe

Escanea-me

Cidade Hotel/Lodge Opção

Cataratas Vitória Pioneers  A
 Ilala Lodge B
 Old Drift Lodge C

Chobe Chobe Bush Lodge A
 Chobe Elephant Camp B
 Chobe Game Lodge C

Delta Okavango Khwai Guest House A
 Sango Camp B
 Kanana  C

Hotéis/Lodges previstos Datas de saída: Diárias

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Opção A Opção B Opção C

Em quarto 
duplo

Supl. quarto 
single

Em quarto 
duplo

Supl. quarto 
single

Em quarto 
duplo

Supl. quarto 
single

Março e 1-15/Dezembro 4.695 $ 460 $ 5.035 $ 310 $ 7.510 $ __
1 Abril – 30 Junho 4.790 $ 460 $ 5.640 $ 1.045 $ 9.995 $ 1.205 $

1 Julho - 31 Outubro 4.880 $ 745 $ 6.535 $ 1.575 $ 11.595 $ 3.550 $

Novembro 4.790 $ 460 $ 5.645 $ 1.045 $ 9.515 $ --

Incluindo
• Traslados chegada e saída.
• Ingresos a parques e reservas.
• Café da manhã diário em Cataratas Vitória.
• Regime da pensão completa em safári.
• Visita guiada em espanhol em Cataratas 

Vitória.
• Aviões de pequeno porte Kasane / 

Okavango / Maun.(15 kg máx. Mala flexível/
maleável obrigatória).

• Atividades de safári organizadas por cada  
alojamento, com guia falando inglês.

• Seguro basico de viagem.
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ESCAPADA AO CAIRO
Para descobrir o maravilhoso Cairo e  
a biblioteca de Alexandria

Cidade Hotel Cat.
Cairo Radisson Blu Primeira

Pyramids Park Primeira
Oasis Pyramids Primeira
Concord El Salaman Semi-Luxo
Sonesta Cairo Semi-Luxo
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower Luxo
Safir Cairo Luxo

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados chegada e saída.
• Visitas indicadas no programa.
• Café da manhã diário.
• 1 almoço em Alexandria.
• Seguro turístico.

DESDE

520 $

1º Dia CAIRO 
Chegada ao aeroporto do Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia CAIRO 
Hospedagem e café da manhã. Visita a Mênfis, 
que foi a primeira capital do Egito por volta de 
3000 a.C. Continuaremos para Sacará (Saqqara), 
a grande necrópole, onde se encontra a pirâmide 
escalonada do faraó Djoser, que data do século 
XXVII a.C., depois para as Pirâmides de Gizé, onde 
se encontra a primeira das sete maravilhas do mundo 
antigo - a grande pirâmide de Quéops - e também 
as pirâmides de Quéfren e Miquerinos, o Templo do 
Vale e a Esfinge esculpida na rocha, que representa 
a cabeça do faraó num corpo de leão (não inclui a 
entrada ao interior das pirâmides). 
3º Dia CAIRO 
Hospedagem e café da manhã. Visita ao Museu 
Egípcio, à Cidadela de Saladino, construída no sécu-
lo X d.C., com a mesquita mais luxuosa da cidade, 
decorada com alabastro e conhecida como a Mes-
quita de Alabastro ou Mesquita de Mohammed Ali. 
Visitaremos o bairro medieval de Khan el Khalili, com 
seus bazares mundialmente famosos. 
4º Dia CAIRO-ALEXANDRIA-CAIRO 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, segui-
remos pela estrada que nos leva a Alexandria para 

C-9517

visitar a Biblioteca, a Coluna de Pompeu, as Catacum-
bas greco-romanas e os Jardins do Palácio Montazah. 
Visita panorâmica na Cidadela de Qaitbay, com almo-
ço em restaurante local. À tarde, retorno ao Cairo. 

5º Dia (Sábado) CAIRO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.
Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu 
conteúdo.

Diárias
Datas de saída: GA

RANTIDAS

5
DIAS

Cairo 4.
NOITES

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Semi Luxo Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 520 $ 585 $ 620 $
Supl. quarto single 175 $ 225 $ 240 $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 590 $ 655 $ 700 $
Supl. quarto single 185 $ 250 $ 280 $
Suplementos: 65 $ 95 $ 125 $
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal e Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024)

Cairo 

Alexandria

Escanea-me
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EGITO FARAÔNICO

Cairo 3. Cruzeiro 3.
NOITES

Na terra dos faraós

Incluindo
• Traslados chegada e saída Cairo. 
• Traslados em voos internos. 
• Visitas indicadas no programa. 
• Café da manhã diário.
• Sistema de pensão completa no cruzeiro.
• Seguro turístico.

DESDE

505 $

C-9734

a fertilidade do Nilo deus falcão ou Haroeris supe-
rior. Vela para Edfu. Pernoite a bordo Navegação 
ate Edfu. Noite abordo.

5º Dia (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensão completa abordo. Visita ao Templo de Horus 
o templo mais bem preservado, onde o melhor san-
tuário com suas Nauos de Deus e o barco cerimonial. 
Navegação para Luxor, visita ao templo de Karnak 
é considerado o maior templo do Egito com a sua 
sala 132 colunas e Templo de Luxor construída por 
Amenhotep III e Ramsés II com a sua famosa avenida 
de esfinges. Pernoite a bordo.

6º Dia (Segunda) LUXOR-CAIRO (avião)
Depois do café da manhã, desembarque. Visita ao 
Vale dos Reis, onde se encontram as tumbas dos 
faraós do Império Novo, quando Tebas era a capital 
do Egito. Visitaremos também o templo de Hatshep-
sut e os Colossos de Memnon. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto para embarcar com destino 
ao Cairo. (Não inclui passagem aérea) Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

7º Dia (Terça) CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu 
conteúdo.

Quartas-feiras
Datas de saída: 

GA

RANTIDAS

7
DIAS

1º Dia (Quarta) CAIRO
Chegada ao aeroporto de Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quinta) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita 
às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a 
única das sete maravilhas do mundo que ainda resis-
te, construída há mais de 4500 anos. A enigmática 
Esfinge foi esculpida a partir de uma única pedra de 
72 metros de comprimento e 20 de altura e repre-
senta a cabeça do Faraó num corpo de leão. (não 
inclui a entrada ao interior das Pirâmides). Tarde livre.

3º Dia (Sexta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino a Assuã (Não inclui passagem 
aérea). Chegada e traslado ao barco. Almoço. Visi-
ta ao Templo de Philae, a ilha do amor, e à Represa 
Alta. Passeio de faluca ao redor das ilhas de Assuã. 
Jantar e noite a bordo.

4º Dia (Sábado) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU
Pensão completa abordo. Manhã livre, possibilida-
de de fazer uma excursão opcional a Abu Simbel. 
Navegação para Kom Ombo. Visita aos Templos de 
Sobek o deus com cabeça de crocodilo que simboliza 

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Assuã

Edfu

Luxor

Escanea-me

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Semi Luxo Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 505 $ 585 $ 645 $
Supl. quarto single 255 $ 300 $ 315 $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 690 $ 755 $ 835 $
Supl. quarto single 275 $ 310 $ 340 $
Suplementos: 140 $ 165 $ 185 $
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal/Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vôo doméstico
Cairo/Assuã-Luxor/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primeira

Oasis Pyramids Primeira
Radisson Blu Primeira
Sonesta Cairo Semi-Luxo
Concord El Salam Semi-Luxo
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower Luxo
Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II / M/S Nile Palace Zeina Primeira
M/S Sara ll Primeira
M/S Solaris II / M/S Nile Palace Zeina Semi-Luxo
M/S Sara ll Semi-Luxo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Luxo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Luxo

Hotéis previstos 
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EGITO COM ALEXANDRIA
Com a biblioteca de Alexandria

Incluindo
• Traslados chegada e saída Cairo.
• Traslados em voos internos. 
• Visitas indicadas no programa. 
• Café da manhã diário.
• Sistema de pensão completa no cruzeiro.
• 1 almoço em Alexandria.
• Seguro turístico.

DESDE

730 $

5º Dia (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensão completa abordo. Visita ao Templo de Horus 
o templo mais bem preservado, onde o melhor san-
tuário com suas Nauos de Deus e o barco cerimonial. 
Navegacão para Luxor, visita ao templo de Karnak é 
considerado o maior templo do Egito com a sua sala 
132 colunas e Templo de Luxor construída por Ame-
nhotep III e Ramsés II com a sua famosa avenida de 
esfinges. Pernoite a bordo.

6º Dia (Segunda) LUXOR-CAIRO (avião)
Desembarque depois do café da manhã. Visita o 
Vale dos Reis, onde os túmulos dos reis, quando 
era Tebas capital egípcia, o templo de Hatchepsut, 
Colossos de Memnon, traslado para o aeroporto de 
Luxor para embarcar no vôo para o Cairo (Não inclui 
passagem aérea) Recepção, assistência e traslado 
ao hotel. Alojamento.

7º Dia (Terça) CAIRO-ALEXANDRIA-CAIRO 
Café da manhã. Saída de manhã cedo rumo a Ale-
xandria. Visitaremos sua biblioteca, que é uma das 
maiores do mundo. Vamos admirar a Coluna de Pom-
peia e seguiremos para as Catacumbas, os jardines 
no Palácio Montazah, residência de verão da família 
real. Visita panorâmica da fortaleza de Quitbey com 
almoço em restaurante local. Na parte da tarde saída 
para o Cairo. Hospedagem.

8º Dia (Quarta) CAIRO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado 
ao aeroporto. Fim dos serviços. 

Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu 
conteúdo.

Quartas-feiras
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Cairo 4. Cruzeiro 3.
NOITES

C-98234

8
DIAS

1º Dia (Quarta) CAIRO
Chegada ao aeroporto do Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quinta) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, 
a única das sete maravilhas do mundo que ainda 
resiste, construída há mais de 4500 anos. A enig-
mática Esfinge foi esculpida a partir de uma única 
pedra de 72 metros de comprimento e 20 de altura 
e representa a cabeça do Faraó num corpo de leão.
(não inclui a visita ao interior das pirâmides) Resto 
do tempo libre. 

3º Dia (Sexta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino a Assuã (não inclui passagem 
aérea). Chegada e traslado ao barco. Acomodação. 
Almoço a bordo. Visita à Represa Alta, considerada 
a maior do mundo, ao Templo de Philae, a ilha do 
amor. Passeio de faluca ao longo do rio Nilo. Noite 
a bordo. 

4º Dia (Sábado) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU
Pensão completa a bordo. Manhã livre. (Possibilidade 
de realizar a excursão opcional ao Templo de Abu 
Simbel). Navegação para Kom Ombo. Visita ao templo 
de Sobek, o deus crocodilo e Haroëris. Navegação 
para Edfu. Noite a bordo.

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Alexandria

Assuã

Edfu
Kom Ombo

Luxor

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primeira

Oasis Pyramids Primeira
Radisson Blu Primeira
Sonesta Cairo Semi-Luxo
Concord El Salam Semi-Luxo
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower Luxo
Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II / M/S Nile Palace Ziena Primeira
M/S Sara ll Primeira
M/S Solaris II / M/S Nile Palace Ziena Semi-Luxo
M/S Sara ll Semi-Luxo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Luxo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Luxo

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Semi Luxo Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 730  $ 835  $ 930  $
Supl. quarto single 300  $ 365  $ 425  $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 815  $ 940  $ 1.035  $
Supl. quarto single 340  $ 395  $ 465  $
Suplementos: 165  $ 185  $ 215  $
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal/Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vôo doméstico
Cairo/Assuã-Luxor/Cairo 385 $ 385 $ 385 $
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EGITO MILENAR
Navegue como Cleópatra

Incluindo
• Traslados chegada e saída Cairo. 
• Traslados em voos internos. 
• Visitas indicadas no programa. 
• Café da manhã diário.
• Sistema de pensão completa no cruzeiro.
• Seguro turístico.

DESDE

600 $

de Hatchepsut. Navegação para Edfu passando pela 
eclusa de Esna.

5º Dia (Quarta) EDFU-KOM OMBO
Pensão completa a bordo. Visita o Templo de Horus o 
templo mais bem preservado, onde o melhor santuário 
com suas Nauos de Deus e o barco cerimonial. Vela 
para Kom Ombo. Visita o Templo de Sobek o deus 
que simboliza a fertilidade do Nilo com cabeça de 
crocodilo deus falcão ou Haroeris superior. Vela para 
Assuã, Pernoite a bordo.

6º Dia (Quinta) ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Visita a Represa Alta consi-
derada a maior hidrelétrica do mundo no momento, 
com 3.800 metros de comprimento e 111 metros de 
altura, o templo Philae ou o templo da deusa Isis 
construído na época grega e mudou-se para a ilha 
Egelikia para salvá-lo do Nilo depois de fazer a barra-
gem e passeio de falcua ao redor dos ilhas de Assuã.

7º Dia (Sexta) ASSUÃ-CAIRO (avião)
Café da manhã. Desembarque e manhã livre. Possi-
bilidade de realizar a excursão opcional ao Templo 
de Abu Simbel. Pela tarde traslado ao aeroporto para 
embarcar com destino ao Cairo. (Não inclui passagem 
aérea) Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

8º Dia (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.
Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu 
conteúdo.

Sábados
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Cairo 3. Cruzeiro 4.
NOITES

C-9867

8
DIAS

1º Dia (Sábado) CAIRO
Chegada ao aeroporto de Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela ma nhã, visita 
às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a 
única das sete maravilhas do mundo que ainda resis-
te, construída há mais de 4500 anos. A enigmática 
Esfinge foi esculpida a partir de uma única pedra de 
72 metros de comprimento e 20 de altura e repre-
senta a cabeça do Faraó num corpo de leão. (não 
inclui a entrada ao interior das Pirâmides) Tarde livre.

3º Dia (Segunda) CAIRO-LUXOR (avião)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto para embarcar no vôo com destino a Luxor 
(vôo não esta incluído). Chegada e traslado ao bar-
co. Distribuição dos camarotes e almoço. Visita ao 
Templo de Karnak, considerado o maior do Egito 
com a avenida de estátuas de carneiros, um com-
plexo de fortificações com 22 templos de diferentes 
épocas faraônicas. Templo de Luxor, construído 
durante o reinado dos faraós Amenófis III e Ramsés 
II, com sua avenida de esfinges. Tarde livre. Jantar 
e noite a bordo.

4º Dia (Terça) LUXOR-EDFU
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita à 
margem ocidental de Luxor, que compreende os 
Colossos de Memnon, o Vale dos Reis e o Templo 

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Assuã

Edfu

Luxor

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primeira

Oasis Pyramids Primeira
Radisson Blu Primeira
Sonesta Cairo Semi-Luxo
Concord El Salam Semi-Luxo
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower Luxo
Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II / M/S Nile Palace Zeina Primeira
M/S Sara ll Primeira
M/S Solaris II / M/S Nile Palace Zeina Semi-Luxo
M/S Sara ll Semi-Luxo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Luxo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Luxo

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Semi Luxo Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 600  $ 670  $ 760  $
Supl. quarto single 280  $ 330  $ 350  $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 735  $ 805  $ 900  $
Supl. quarto single 285  $ 340  $ 415  $
Suplementos: 170  $ 195  $ 215  $
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal/Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vôo doméstico
Cairo/Luxor - Assuã/Cairo 385 $ 385 $ 385 $
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EGITO DE TREM

Incluindo
• Traslados indicados no programa.
• Café da manhã diário.
• Sistema de pensão completa no cruzeiro.
• Meia pensão no trem.  

(não há cabines triplas).
• Visitas indicadas no programa. 

DESDE

745 $

o deus com cabeça de crocodilo que simboliza a 
fertilidade do Nilo deus falcão ou Haroeris superior. 
Vela para Edfu. Noite a bordo.

5º Dia EDFU-LUXOR
Pensão completa abordo. Visita ao Templo de Horus 
o templo mais bem preservado, onde o melhor san-
tuário com suas Nauos de Deus e o barco cerimonial. 
Navegacão para Luxor. Visita ao templo de Karnak 
é considerado o maior templo do Egito com a sua 
sala 132 colunas e Templo de Luxor construída por 
Amenhotep III e Ramsés II com a sua famosa avenida 
de esfinges. Noite a bordo.

6º Dia LUXOR-CAIRO (trem) 
Desembarque depois do café da manhã. Visita o 
Vale dos Reis, onde os túmulos dos reis, quando 
era Tebas capital egípcia, o templo de Hatchepsut, 
os Colossos de Memnon. Pela tarde traslado para 
a estação de trem e partida por volta das 20:00 em 
trem-leito para Cairo. Jantar e noite a bordo.

7º Dia CAIRO
Café da manhã a bordo. Chegada a Cairo sob as 
6.00 hrs. Assistencia e traslado ao hotel. Hospeda-
gem. Dia livre para visitar opcionalmente a cidade, 
o Museu Egípcio, a Cidadela, a Mesquita de Moha-
med Ali, o bairro Copta, Sinagoga, Khan El Khalili 
com seus bazares, etc..

8º Dia CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Segundas e Quartas-feiras
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Cairo 2. Trem 2. Cruzeiro 3.
NOITES

C-9813

8
DIAS

1º Dia CAIRO
Chegada ao aeroporto de Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia CAIRO-ASSUÃ (trem)
Café da manhã. Pela manhã, visita às pirâmides de 
Quéops, Quéfren e Miquerinos, a única das sete 
maravilhas do mundo que ainda resiste, construída 
há mais de 4500 anos. A enigmática Esfinge foi escul-
pida a partir de uma única pedra de 72 metros de 
comprimento e 20 de altura e representa a cabeça 
do Faraó num corpo de leão. Tarde livre. Traslado 
para a estação de trem e partida por volta das 20:00 
em trem-leito para Aswan. Jantar e noite a bordo.

3º Dia ASSUÃ
Café da manhã a bordo. Chegada Assuã sob 9:00 
hrs. Assistência e traslado ao cruzeiro. Almoço. Visita 
a Represa Alta considerada a maior hidrelétrica do 
mundo no momento, com 3.800 metros de compri-
mento e 111 metros de altura, o templo Philae ou o 
templo da deusa Isis construído na época grega e 
mudou-se para a ilha Egelikia para salvá-lo do Nilo 
depois de fazer a barragem e passeio de falcua ao 
redor dos ilhas de Assuã. Jantar e noite a bordo.

4º Dia ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU 
Pensão completa abordo. Manhã livre (possibilidade 
de fazer uma excursão opcional Abu Simbel). Nave-
gacão para Kom Ombo. Visita aos Templos de Sobek 

INCLUI Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Assuã

Edfu

Luxor

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primeira

Oasis Pyramids Primeira
Radisson Blu Primeira
Sonesta Cairo Semi-Luxo
Concord El Salam Semi-Luxo
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower Luxo
Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II Primeira
M/S Nile Palace Zeina Primeira
M/S Solaris II Semi-Luxo
M/S Nile Palace Zeina Semi-Luxo
M/S Tu-Ya Luxo
M/S Royal Isadora Luxo

Hotéis previstos

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Semi Luxo Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 745    $ 800  $ 845  $
Supl. quarto single 370    $ 410    $ 425    $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 920  $ 975  $ 1.055  $
Supl. quarto single 385    $ 415    $ 450    $
Suplementos:
Pascoa (1-12/Abril/2023) 110  $ 130     $ 155    $
Natal/Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24) 140    $ 155  $ 180   $
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024) 140    $ 155     $ 180    $
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ÁF
RI

CA
EGITO COM ABU SIMBEL

Incluindo
• Traslados chegada e saída Cairo.
• Traslados em voos internos.
• Visitas indicadas no programa.
• Café da manhã diário.
• Sistema de pensão completa no cruzeiro.
• 1 jantar em Abu Simbel.
• Show de luz e som em Abu Simbel.

DESDE

960 $

Vela para Kom Ombo. Visita o Templo de Sobek o 
deus que simboliza a fertilidade do Nilo com cabeça 
de crocodilo deus falcão ou Haroeris superior. Vela 
para Assuã. Pernoite a bordo.

6º Dia (Quinta) ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Visita a Represa Alta con-
siderada a maior hidrelétrica do mundo no momento, 
com 3.800 metros de comprimento e 111 metros 
de altura, o templo Philae ou o templo da deusa 
Isis construído na época grega e mudou-se para a 
ilha Egelikia para salvá-lo do Nilo depois de fazer a 
barragem e passeio de faluca ao redor das ilhas de 
Assuã. Pernoite a bordo.

7º Dia (Sexta) ASSUÃ-ABU SIMBEL
Desembarque depois do café da manhã, traslado 
com ônibus para Abu Simbel, visita ao templo Abu 
Simbel e sua esposa Nefertari, traslado ao hotel, 
jantar e alojamento. Saída para assistir um show de 
luz e som em Abu Simbel, volta ao hotel.

8º Dia (Sábado) ABU SIMBEL-ASSUÃ-CAIRO 
(avião)
Café da manhã. Traslado com ônibus para ao aero-
porto de Assuã, para pegar um vôo para o Cairo (não 
inclui passagem aérea) Chegada a Cairo. Traslado 
para o hotel. Alojamento. 

9º Dia (Domingo) CAIRO
Cafe da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo. 
Fim dos serviços. 
Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu 
conteúdo.

Sábados
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Cairo 3. Cruzeiro 4. 
Abu Simbel 1.NOITES

C-9906

9
DIAS

1º Dia (Sábado) CAIRO 
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo. 
Recepção, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º Dia (Domingo) CAIRO 
Café da manhã no hotel. Visita as Pirâmides de Gizé, 
pirâmide de Quéops e Quéfren e Miquerinos ea 
Esfinge escavada na rocha que descreve a cabeça 
do faraó e o corpo de um leão (não incluso uma 
entrada ao interior de qualquer pirâmide). Tarde 
livre. Alojamento.

3º Dia (Segunda) CAIRO-LUXOR (avião)
Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto 
doméstico, partida para o Luxor. (não inclui passagem 
aérea) Chegada em Luxor, e traslado para o barco. 
Almoço. Visita o Templo de Karnak ou os templos 
de Karnak é considerado o maior templo do Egito 
com a sua sala de 132 colunas e Templo de Luxor 
construídas por Amenhotep III e Ramsés II com a 
sua famosa avenida de esfinges. Tarde livre. Jantar 
e noite a bordo.

4º Dia (Terca) LUXOR-EDFU 
Pensão completa a bordo. Visita o Vale dos Reis, 
onde os túmulos dos reis quando era Tebas capital 
egípcia, Temple de Hatchepsut, Colossos de Mem-
non. Vela para Edfu. Pernoite a bordo.

5º Dia (Quarta) EDFU-KOM OMBO 
Pensão completa a bordo. Visita o Templo de Horus 
o templo mais bem preservado, onde o melhor san-
tuário com suas Nauos de Deus e o barco cerimonial. 

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Assuã
Abu Simbel

Edfu

Luxor

Kom Ombo

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primeira

Oasis Pyramids Primeira
Radisson Blu Primeira
Sonesta Cairo Semi-Luxo
Conconrd El Salam Semi-Luxo
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower Luxo
Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II / M/S Nile Palace Zeina Primeira
M/S Sara ll Primeira
M/S Solaris II / M/S Nile Palace Zeina Semi-Luxo
M/S Sara ll Semi-Luxo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Luxo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Luxo

Abu Simbel Seti Abu Simbel Primeira
Seti Abu Simbel Semi-Luxo
Seti Abu Simbel Luxo

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Semi Luxo Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 960   $ 1.005   $ 1.060  $
Supl. quarto single 350   $ 400  $ 425     $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 1.055   $ 1.120   $ 1.200   $
Supl. quarto single 370   $ 430   $ 450   $
Suplementos: 215   $ 240   $ 270   $
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal/Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vôo doméstico
Cairo/Luxor - Assuã/Cairo 385 $ 385 $ 385 $
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CA

EGITO COM HURGHADA

Incluindo
• Traslados chegada e saída Cairo.

• Traslados em vôos internos.

• Café da manhã diário.

• Sistema de pensão completa no cruzeiro.

• Regime de tudo incluso em Hurghada.

• Visitas indicadas no programa.

DESDE

870 $

boliza a fertilidade do Nilo deus falcão ou Haroeris 
superior. Vela para Edfu.

5º Dia (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensão completa abordo. Visita ao Templo de Horus 
o templo mais bem preservado, onde o melhor san-
tuário com suas Nauos de Deus e o barco cerimonial. 
Navegacão para Luxor. Visita ao templo de Karnak 
é considerado o maior templo do Egito com a sua 
sala 132 colunas e Templo de Luxor construída por 
Amenhotep III e Ramsés II com a sua famosa avenida 
de esfinges. Pernoite a bordo.

6º Dia (Segunda) LUXOR-HURGHADA
Desembarque depois do café da manhã. Visita o 
Vale dos Reis, onde os túmulos dos reis, quando 
era Tebas capital egípcia, o templo de Hatchepsut, 
Colossos de Memnon. Traslado terrestre para Hur-
ghada. Chegada e alojamento. 

7º e 8º Dias (Terca e Quarta) HURGHADA
Estadia em regime de tudo incluso. Dias livres para 
atividades pessoais.

9º Dia (Quinta) HURGHADA-CAIRO (avião)
Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto 
para pegar um voo para Cairo. (não inclui passagem 
aérea). Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

10º Dia (Sexta) CAIRO 
Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto 
internacional. Fim dos serviços.
Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu 
conteúdo.

Quartas-feiras
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Cairo 3. Cruzeiro 3. Hurghada 3.
NOITES

C-91003

10
DIAS

1º Dia (Quarta) CAIRO 
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo. 
Recepção, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º Dia (Quinta) CAIRO
Café da manhã no hotel. Visita as Pirâmides de Gizé, 
onde a grande pirâmide de Quéops e Quéfren e 
Miquerinos pirâmides e da Esfinge escavada na 
rocha que descreve a cabeça do faraó e o corpo de 
um leão (não incluso entrada ao interior de qualquer 
pirâmide). Alojamento. Tarde livre.

3º Dia (Sexta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã no hotel. A hora de marcada, a tras-
lado para o Aeroporto Doméstico do Cairo saida 
ate Assuã. (não inclui passagem aérea). Chegada 
e traslado para o barco. Almoço a bordo. Visita a 
Represa Alta considerada a maior hidrelétrica do 
mundo, com 3.800 metros de comprimento e 111 
metros de altura, templo Philae ou o templo da deusa 
Isis construído na época Grega. Passeio de faluca 
ao redor das ilhas de Assuã. Jantar e noite a bordo.

4º Dia (Sábado) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU 
Pensão completa abordo. Manhã livre (possibili-
dade de fazer uma excursão opcional Abu Simbel). 
Navegacão para Kom Ombo. Visita aos Templos de 
Sobek o deus com cabeça de crocodilo que sim-

TODO INCLUSO em Hurghada

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Assuã

Edfu
Kom Ombo

Luxor
Hurghada 

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primeira

Oasis Pyramids Primeira
Radisson Blu Primeira
Sonesta Cairo Semi-Luxo
Concord El Salam Semi-Luxo
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower Luxo
Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II Primeira
M/S Nile Palace Zeina Primeira
M/S Solaris II Semi-Luxo
M/S Nile Palace Zeina Semi-Luxo
M/S Tu-Ya Luxo
M/S Royal Esadora Luxo

Hurghada Hilton Resort / AMC Royale Primeira
Marriott Hurghada / 
Continental Hurghada

Semi-Luxo

Marriott Hurghada / 
Continental Hurghada

Luxo

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Semi Luxo Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 870   $ 1.020  $ 1.085   $
Supl. quarto single 385   $ 485   $ 500   $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 1.080   $ 1.175   $ 1.260  $
Supl. quarto single 470   $ 515   $ 540   $
Suplementos: 210   $ 255    $ 280   $
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal/Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vôo doméstico
Cairo/Assuã-Hurghada/Cairo 385 $ 385 $ 385 $
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ÁF
RI

CA
EGITO E DUBÁI

Incluindo
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Café da manhã diário.
• Sistema de pensão completa no cruzeiro.
• Visitas indicadas no programa.

DESDE

770 $

Passaremos pelo mercado de especiarias e pelo 
mercado do ouro, cruzando o canal a bordo de 
uma famosa “Abra”, embarcação típica dos primei-
ros pescadores dos Emirados. Seguiremos para o 
bairro de Jumeirah, onde encontraremos as típicas 
mansões dos Emirados. Faremos uma pausa para 
tirar fotos da Mesquita de Jumeirah e do Burj Al 
Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo. Retorno ao 
hotel pela avenida principal, a Sheikh Zayed Road, 
onde veremos o Burj Khalifa, o edifício mais alto do 
mundo. Tarde livre. Hospedagem.

9º Dia (Terça) DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Pela manhã você pode 
fazer uma visita opcional a Sharjah, voo de helicóp-
tero, passeio de lancha na marina e muitas outras 
opções. À tarde, também opcional, você pode fazer 
a excursão mais popular, os Land Cruisers, para uma 
emocionante viagem pelas fantásticas dunas do 
deserto dos Emirados. Poderá tirar fotos únicas do 
pôr do sol árabe, e um jantar no meio do deserto 
com os sons relaxantes da música árabe, fará com 
que você desfrute de uma autêntica e inesquecível 
noite beduína. Hospedagem.

10º Dia (Quarta) DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.
Notas:
- O itinerário pode sofrer modificações, mas o conteúdo 

e as visitas serão sempre respeitados.
- O Emirado de Dubai implementou uma taxa obrigatória 

(Tourism Dirham), que deve ser paga pelo passageiro 
diretamente no hotel (dependendo da categoria do 
hotel, a taxa oscila entre 5 a 6 $ por quarto e noite).

- As datas dos eventos estão sujeitas a modificações, 
verifique no momento da reserva.

- O jantar de Gala é obrigatório em alguns hotéis, verifique 
no momento da reserva.

- Gorjetas: Egito 40$, Dubai 15$, por pessoa (aprox.).

Segundas-feiras
Datas de saída: 

GA

RANTIDAS

Cairo 3. Cruzeiro 3. Dubái 3.
NOITES

C-90101

10
DIAS

1º Dia (Segunda) CAIRO
Chegada ao aeroporto de Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Terça) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Visita às pirâmides 
de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a única das sete 
maravilhas do mundo que ainda resiste, construída 
há mais de 4500 anos. A enigmática Esfinge foi escul-
pida a partir de uma única pedra de 72 metros de 
comprimento e 20 de altura e representa a cabeça 
do Faraó num corpo de leão. (não inclui a visita ao 
interior das Pirâmides).
3º Dia (Quarta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto para embarcar no vôo com destino a Assuã. 
(vôo não esta incluído). Chegada e traslado ao barco. 
Distribuição dos camarotes e almoço. Tarde livre 
para visita opcional à Represa Alta, considerada 
a maior do mundo, ao Templo de Philae, a ilha do 
amor. Passeio de faluca ao longo do rio Nilo (incluso). 
Jantar e noite a bordo.
4º Dia (Quinta) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU
Pensão completa a bordo. Manhã livre. Possibili-
dade de realizar a excursão opcional ao Templo 
de Abu Simbel. Navegação para Kom Ombo. Visita 
ao templo de Sobek, o deus crocodilo e Haroëris. 
Navegação para Edfu.
5º Dia (Sexta) EDFU-LUXOR
Pensão completa a bordo. Visita ao Templo de Hórus, 
o deus falcão, filho de Ísis e Osíris. Navegação para 
Luxor. Visita ao Templo de Karnak, considerado o 
maior do Egito com a avenida de estátuas de carnei-
ros, um complexo de fortificações com 22 templos 
de diferentes épocas faraônicas. Templo de Luxor, 
construído durante o reinado dos faraós Amenófis III e 
Ramsés II, com sua avenida de esfinges. Noite a bordo.
6º Dia (Sábado) LUXOR-CAIRO (avião)
Após o café da manhã, desembarque. Visita opcional 
ao Vale dos Reis, com os túmulos dos reis quando 
era Tebas capital egicia. Os Colossos de Memnon, e 
o Templo de Hatchepsut. A hora marcada, traslado 
ao aeroporto para embarcar com destino ao Cairo. 
(vôo não esta incluído). Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.
7º Dia (Domingo) CAIRO-DUBAI (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
car com destino ao Dubai (vôo não esta incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 
8º Dia (Segunda) DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área 
de Deira, onde você vai visitar o Museu de Dubai. 

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo
Cairo

Assuã

Edfu
Kom Ombo

DubáiLuxor

Escanea-me

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 770 $ 945 $
Supl. quarto single 430 $ 540 $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 1.000 $ 1.235 $
Supl. quarto single 485 $ 640 $
Supl. voos
Cairo/Assuã-Luxor/Cairo 385 $ 385 $
Cairo-Dubái* 650 $ 650 $
Suplementos Egito 140 $ 185 $
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal/Fim de Ano  (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024)
Supl. Eventos (Dubái)
9-14/Out/23, 29/Jan-3/Fev, 19-24/Fev 115 $ 185 $
Fim de Ano 27/Dez/23-3/Jan/24 325 $ 370 $
(*) Tarifa aérea sujeita a possíveis alterações.

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park / Oasis Pyramids Primeira

Radisson Blu Primeira
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower / Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II / M/S Nile Palace Primeira
M/S Sara ll Primeira
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Luxo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Luxo

Dubái Hilton Garden in Jaddaf Primeira
Carlton Al Barsha Primeira
Hilton Garden In Mall of Emirates Luxo
Hilton Double Tree Al Barsha Luxo
Millennium Al Barsha 4* deluxe Luxo

Hotéis previstos 
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RI

CA

EGITO COM SHARM EL SHEIKH

Incluindo
• Traslados chegada e saída Cairo.

• Traslados em voos internos. 

• Visitas indicadas no programa. 

• Café da manhã diário.

• Sistema de pensão completa no cruzeiro.

• Sistema de meia pensão em Sharm El Sheikh.

• Seguro turístico.

DESDE

820 $

Luxor. Visita ao emplos de Karnak e Luxor. Noite 
a bordo.

6º Dia (Segunda) LUXOR-CAIRO (avião)
Café da manhã. Desembarque e visita à Necrópo-
le de Tebas com o Vale dos Reis, os Colossos de 
Mêmnon e o Templo da Rainha Hatshepsut. Tras-
lado ao aeroporto e viagem de avião para o Cairo 
(não inclui passagem aérea). Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

7º Dia (Terça) CAIRO-SHARM EL SHEIKH (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto no horário 
marcado, para embarcar no vôo para Sharm el Sheikh 
(não inclui passagem aérea). Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar e hospedagem. 

8º Dia (Quarta) SHARM EL SHEIKH
Estadia em regime de meia pensão. Dia livre para 
atividades pessoais, aproveitar a praia. 

9º Dia (Quinta) SHARM EL SHEIKH
Estadia em regime de meia pensão. Dia livre a sua 
disposição. 

10º Dia (Sexta) SHARM EL SHEIKH-CAIRO (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto no horário 
marcado, para embarcar no vôo com destino ao Cairo 
(não inclui passagem aérea). Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

11º Dia (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado 
ao aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: A ordem do programa pode variar sem afetar seu 
conteúdo.

Quartas-feiras
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Cairo 4. Cruzeiro 3. 
Sharm El Sheikh 3.NOITES

C-91134

11
DIAS

1º Dia (Quarta) CAIRO
Chegada ao aeroporto do Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Quinta) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, 
a única das sete maravilhas do mundo que ainda 
resiste, construída há mais de 4500 anos. A enig-
mática Esfinge foi esculpida a partir de uma única 
pedra de 72 metros de comprimento e 20 de altura 
e representa a cabeça do Faraó num corpo de leão.
(não inclui a visita ao interior das pirâmides) Resto 
do tempo livre.

3º Dia (Sexta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo com destino a Assuã (não inclui passagem 
aérea). Chegada e traslado ao barco. Acomodação. 
Almoço a bordo. Visita à Represa Alta, considerada 
a maior do mundo, ao Templo de Philae, a ilha do 
amor. Passeio de faluca ao longo do rio Nilo. Noite 
a bordo. 

4º Dia (Sábado) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU
Pensão completa a bordo. Manhã livre. (Possibili-
dade de realizar a excursão opcional ao Templo de 
Abu Simbel). Navegação para Kom Ombo. Visita 
ao templo de Sobek, o deus crocodilo e Haroëris. 
Navegação para Edfu. Noite a bordo.

5º Dia (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensão completa a bordo. Visita ao Templo de Hórus, 
o deus falcão, filho de Ísis e Osíris. Navegação para 

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Sharm El Sheikh

Assuã

Edfu
Kom Ombo

Luxor

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primeira

Oasis Pyramids Primeira
Radisson Blu Primeira
Sonesta Cairo Semi-Luxo
Conconrd El Salam Semi-Luxo
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower Luxo
Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II / M/S Nile Palace Primeira
M/S Solaris II / M/S Nile Palace Semi-Luxo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Luxo

Sharm  
El Sheikh

Barceló Tiran Sharm Primeira
Maritim Jolie Ville Resort & 
Casino / Sharm El Sheikh / Savoy

Semi-Luxo/  
Luxo

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Semi Luxo Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 820   $ 1.005   $ 1.070   $
Supl. quarto single 430  $ 515   $ 540   $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 1.030  $ 1.205   $ 1.285  $
Supl. quarto single 485   $ 550   $ 595   $
Suplementos: 255  $ 280   $ 330   $
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal/Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vôo doméstico
Cai/Ass-Lux/Cai-Shh-Cai 650  $ 650  $ 650  $
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A ROTA DA PAZ

Cairo 3. Santa Catalina 1. Petra 1. Amã 1.  
Jerusalém 4.NOITES

Egito - Jordânia - Israel

Pagamento obrigatorio no destino
• Taxas de saida em Taba, Israel a Jordânia, 

Jordânia a Israel e Vistos para Egito.

Pagamento recomendado no destino 
a ter em conta
• Gorjetas para guías 4$ e motoristas 3$ por 

dia/por pessoa.

DESDE

2.185 $

1º Dia (Quinta) CAIRO
Chegada ao aeroporto do Cairo . Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Día (Sexta) CAIRO
Café da manhã. Saída para conhecer as Três Pirâmides 
de Gizé: Quéops, Quéfren e Micerinos, a Esfinge Eter-
na e o Templo do Vale de Quéfren (não inclui entrada 
no interior das Pirâmides). Tarde livre, possibilidade 
de realizar visita opcional à Necrópole de Sakkara e a 
cidade de Mênfis, capital do império antigo. À noite, 
possibilidade de realizar visita opcional ao Espetáculo 
de Luz e Som das Pirâmides. Hospedagem.
3º Día (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a 
visita opcional de dia inteiro à cidade do Cairo, que 
inclui: O Museu de Arte Faraônica, a Cidadela de 
Saladino com sua Mesquita de Alabastro, o Bairro 
Copta e o Mercado de Khan El-Khalili. À noite, possi-
bilidade de opcional de jantar com Show Folclórico 
no barco flutuante pelo Rio Nilo. Hospedagem.
4º Día (Domingo) CAIRO-FONTES DE MOÍSES-
SANTA CATALINA
Café da manhã. Partida para a Península do Sinai, 
pelo Túnel Ahmed Hamdy sob o Canal de Suez pas-
sando pelo Deserto do Sinai, do Continente Africano 
ao Continente Asiático. Parada para visitar Ayun Musa 
ou Fuentes de Moisés (Mara). Continuaremos para 
Santa Catalina. Jantar e hospedagem.
5º Día (Segunda) SANTA CATALINA- 
MONTE DE MOÍSES-ARAVA-PETRA
Café da manhã. Na madrugada partida para o Mon-
te Moisés ou Monte Sinai (Monte Horeb) de 2.285 
m. alto onde o profeta Moisés recebeu de Deus as 
Tábuas da Lei enquanto o povo hebreu acampava 
ao pé da montanha. Do alto da montanha podemos 
ver o nascer do sol e o Monte de Santa Catalina, 
que é o pico mais alto da península com 2.637 m. 
Descendo a montanha visitaremos o Mosteiro de 
Santa Catalina (se possível) localizado a 1.570 m. 
com suas paredes impressionantes. Retorno ao hotel 
e no horário programado, saída para a fronteira de 
onde sairemos do Egito. Chegada em Arava, via Eilat, 
traslado para a fronteira com a Jordânia. Entrada na 
Jordânia, após cumprimento das formalidades de 
imigração. Continuação para Petra. Possibilidade 
de visita opcional a Wadi Rum. Visite o Deserto de 
Wadi Rum, um passeio de jipe 4x4 de 2 horas con-
duzido por beduínos pelas enormes montanhas de 
formas únicas que emergem da areia vermelha do 
deserto. O vazio e o silêncio fazem parte da atmos-
fera. Jantar e hospedagem. (A travessia do Egito 
para a Jordânia poderá ser realizada por balsa (via 
marítima) dependendo das condições climáticas, de 
segurança ou logísticas.) PAGO OBRIGATORIO NO 
DESTINO. Sem guia acompanhante. 

C-81148

6º Día (Terça) PETRA-AMÃ
Café da manhã. Saída para visita a Petra, a antiga 
capital dos Nabateus desde o Séc.lll A.C. Visita a 
monumentos esculpidos em Rocha Rosa como, por 
exemplo, El Khazne (Túmulo dos Reis Nabateus), os 
obeliscos, os túmulos, o altar (Al Madbah). Conti-
nuação até Amã. Jantar e hospedagem.
7º Día (Quarta) AMÃ-MADABA-NEBO-
JERUSALÉM
Café da manhã, saída para Madaba para visitar a 
antiga cidade bizantina e ver o antigo mosaico do 
mapa da Terra Santa e as ruínas dos lugares históricos. 
Continuamos aproximadamente 10 kilômetros até 
o Monte Nebo, lugar onde Moisés admirou a terra 
prometida. Aí desfrutaremos de uma magnífica vis-
ta panorâmica do Vale do Jordão, Jericó e do Mar 
Morto. Contemplaremos os restos de uma Igreja 
Bizantina com seu piso de mosaico. Continuação 
até a fronteira de Allenby. Depois do trâmites imi-
gratórios, seguimos para Jerusalém (com motorista 
falando inglês). Hospedagem.
8º Día (Quinta) JERUSALÉM 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a região do 
Mar Morto. Subida por teleférico a Massada-última 
fortificação dos judeus em sua luta contra os roma-
nos. Visita ás escavações, o palácio de Herodes e a 
Sinagoga. Vista panorâmica do Campo Romano e 
do Mar Morto. Se o clima permitir, teremos tempo 
livre para desfrutar nas famosas águas salgadas 
do Mar Morto e suas lamas medicinais. Retorno a 
Jerusalém. Hospedagem. 
9º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELEM-JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para a parte moderna da 
cidade para visitar o Santuário do Livro no Museu 
de Israel, onde se encontram os manuscritos do Mar 
Morto e o modelo herodiano de Jerusalém. Visitas 
ao Yad Vashem (museu e memorial do Holocausto) 

e ao bairro Ein Karem, onde estão localizadas as 
igrejas de São João Batista e da Visitação. À tarde, 
ida a cidade de Belém e visita à Basílica, à Gruta da 
Natividade e ao Campo dos Pastores. Regresso ao 
hotel em Jerusalém. Hospedagem.

10º Dia (Sábado) JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras para 
apreciar uma magnífica vista panorâmica da cidade. 
Visita ao Jardim do Getsêmani e à Basílica da Agonia. 
Continuação para a cidade antiga de Jerusalém para 
visitar o Muro das Lamentações, a Via Dolorosa e a 
Igreja do Santo Sepulcro. Continuação para o Monte 
Sião, onde se encontram a Tumba do Rei David, o 
Cenáculo e a Abadia da Dormição. Hospedagem.

11º Dia (Domingo) JERUSALÉM 
Café da manhã. Em horário determinado, traslado 
para o Aeroporto Internacional Ben Gurion. Fim 
dos serviços.
Notas importantes:
- No mês do Ramadã, as travessias de fronteira demoram 

mais que o normal. 
- Trâmite de vistos: mínimo duas semanas antes da chegada. 
- Aconselhamos a reservar o tour opcional com antece-

dência.
- A ordem do programa pode variar sem afetar seu con-

teúdo.
- A entrada no Yad Vashem (Memorial do Holocausto) não 

é permitida para crianças menos de 10 anos de idade. 
- Permitido 1 mala e 1 bolsa por pessoa.
- Para voos que chegam a Israel entre 23:00-06:00 hrs, 

haverá um suplemento obrigatório.

11
DIAS

Cairo

Santa Catalina

Petra

Amã Jerusalém

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Cairo Barceló Pyramids /  

The Oasis
T. Sup.

Movenpick Media City / 
Hilton Pyramids

Primeira

Conrad / Sheraton Superior
Santa Catalina Catherine Plaza /  

Morgan Land
T. Sup/

Primeira/
Superior

Petra Petra Panorama T. Sup.
Hayat Zaman /  
The Old Village

Primeira/
Superior

Amã Mena Tyche T. Sup.
Bristol Primeira
Kempinski Superior

Jerusalém Prima Park / Caesar T. Sup.
Grand Court/Prima Royale Primeira
Vert Superior

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados desde/ate aeroporto, hoteis e 

fronteiras com chofer que fala inglês.
• Assistência em aeroportos.
• Café da manhã diário.
• 3 jantares.
• Visitas conforme o programa.
• Tours em ônibus/mini bus/ van com ar 

condicionado e guia em português/espanhol.

Não inclui
• Bus para traslado entre Jordânia e Israel.
• Taxas de saída Taba, Israel a Jordânia, Jordânia 

a Israel e Vistos para Egito (pago em destino).

GA

RANTIDAS

Datas de saída: Quintas-feiras

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Turística Sup. Primeira Superior

Março, Dezembro, 2024: Janeiro e Fevereiro
Em quarto duplo 2.185  $ 2.380  $ 2.710  $
Supl. quarto single 1.020  $ 1.200  $ 1.505  $
Abr: 13, 20, 27; Mai: 4, 11, 25; Junho, Julho, Agosto, Set: 14; Outubro, Novembro
Em quarto duplo 2.315  $ 2.470  $ 2.840  $
Supl. quarto single 1.130  $ 1.240  $ 1.585  $
Mar: 30, Abr: 6, Mai: 18, Set: 7,21,28
Em quarto duplo 2.360  $ 2.680  $ 2.885  $
Supl. quarto single 1.240  $ 1.470  $ 1.620  $
Supl. Egito, Abr:6, 13; Dez: 21, 28; Jan 4 295 $ 385 $ 480 $
Supl. Jordânia, Dezembro 21 95 $ 170 $ 250 $

Saídas 
garantidas

em 
Português

Março 2 9 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22
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EGITO E JORDÂNIA

Incluindo
• Traslados chegada/saída Cairo.
• Traslados chegada/saída Amã.
• Traslados em voos domésticos.
• Café da manha diário.  
• Regime de pensão completa no cruzeiro. 
• 4 jantares na Jordânia
• Visitas indicadas no programa.
• Passeio de Jeep 4x4 no deserto de  

Wadi Rum.
• Seguro turístico.
• Transporte de 1 mala por pessoa.

DESDE

1.505 $

6º Dia (Segunda) LUXOR-CAIRO (avião) 
Após o café da manhã, desembarque. Visita ao Vale 
dos Reis, onde se encontram as tumbas dos faraós 
do Império Novo, quando Tebas era a capital do 
Egito. Também visitaremos o templo de Hatshepsut 
e os Colossos de Mêmnon. No horário marcado, 
traslado para o aeroporto e embarque para o Cairo 
(não inclui passagem aérea). Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

7º Dia (Terça) CAIRO-AMÃ (avião) 
Café da manhã. No horário marcado, traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo com destino a Amã 
(não inclui passagem aérea). Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar e hospedagem. 

8º Dia (Quarta) AMÃ-MADABA-MONTE NEBO-
KERAK ou SHOUBAK-PETRA (325 kms)
Café da manhã. Saída para Madaba, a “Cidade dos 
Mosaicos”, onde visitaremos a igreja de São Jorge, 
que abriga o mapa da Terra Santa, confecciona-
do em 571 d.C. Continuação para o Monte Nebo, 
conhecido como o túmulo de Moisés, de onde se 
aprecia uma vista panorâmica magnífica do vale do 
Jordão. Seguiremos até o castelo de Kerak ou o de 
Shoubak, construídos pelos templários durante as 
cruzadas. Saída para Petra. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Quinta) PETRA
Café da manhã. Visita de dia completo à cidade 
dos Nabateus, Petra, uma das sete maravilhas do 
mundo, escavada em rocha rosa há mais de 2 mil 
anos. Iremos até a entrada do desfiladeiro (Siq) 
para chegar ao magnífico complexo monumental 
do Tesouro (Al Khazneh). Seguiremos até o Teatro, 
Rua das Colunas, Tumbas Reais (subida ao mosteiro 

por conta dos clientes, sem guia). Retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

10º Dia (Sexta) PETRA-PEQUENA PETRA-WADI 
RUM-AQABA-AMÃ (595 kms)
Café da manhã. Saída para a Pequena Petra e, em 
seguida, para o deserto de Wadi Rum, uma das loca-
ções do filme “Lawrence da Arábia” e “The Martian”, 
com Matt Damon; um dos locais mais espetaculares 
do Oriente Médio. Trata-se de um deserto de areia 
vermelha sobre o qual elevam-se montanhas de 
granito e picos em tons dourados e avermelhados. 
Passeio de veículo 4x4 entre as imponentes paisa-
gens (aproximadamente 2 horas). Saída para Aqaba 
para fazer uma visita panorâmica com tempo livre 
na cidade e/ou na praia. (Não inclui a entrada na 
praia, que deve ser paga diretamente pelo cliente. 
As praias de Aqaba são particulares, há somente 
uma praia pública ao norte com serviços básicos). 
Saída pela estrada para Amã. Jantar e hospedagem.

11º Dia (Sábado) AMÃ
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas: 
- A ordem do programa e das visitas pode ser alterada. 
- Os preços não incluem vistos, taxas de fronteira ou gor-

jetas.
- Consultar suplemento de Fim de Ano para a Jordânia.
- Devido aos feriados na Jordânia, nas saídas de Abril: 5, 

19, Jun: 21, Dez: 20, os hotéis ficam sujeitos à disponibi-
lidade.

Quartas-feiras
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Cairo 3. Cruzeiro 3. 
Amã 2. Petra 2.NOITES

C-9113

11
DIAS

1º Dia (Quarta) CAIRO
Chegada ao aeroporto do Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Quinta) CAIRO 
Hospedagem e café da manhã. Visita às pirâmi-
des de Gizé, onde você vai se deslumbrar ao ver a 
primeira das sete maravilhas do mundo antigo, a 
grande pirâmide de Quéops, e também as pirâmi-
des de Quéfren, Miquerinos e a Esfinge esculpida 
na rocha, que representa a cabeça do faraó num 
corpo de um leão (não inclui entrada ao interior das 
pirâmides). Tarde livre. 
3º Dia (Sexta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã. No hora marcada, traslado ao aero-
porto para embarcar no voo (não inclui passagem 
aérea) com destino a Assuã. Chegada e traslado ao 
barco. Almoço. Visita à Represa Alta, considerada a 
maior barragem do mundo, e ao Templo de Philae 
(Filas), em homenagem à deusa Ísis, construído na 
época grega e transportado para a ilha Agilika para 
salvá-lo das águas do Nilo após a  construção da 
represa. Passeio de faluca (barco típico) em torno 
das ilhas de Assuã. Jantar e noite a bordo.
4º Dia (Sábado) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU 
Pensão completa a bordo. Manhã livre com possibi-
lidade de fazer uma excursão opcional a Abu Simbel. 
Navegação para Kom Ombo. Visita aos templos de 
Sobek, o deus com cabeça de crocodilo, que sim-
boliza a fertilidade do Nilo, e ao de Hórus, o grande 
falcão (Haroeris em grego). Navegação para Edfu. 
5º Dia (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensão completa a bordo. Visita ao Templo de Hórus, 
o mais bem preservado, com a Naos do deus e a 
barca sagrada. Navegação para Luxor. Visita aos 
templos de Luxor e Karnak. Noite a bordo.

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Assuã

Edfu
Kom Ombo

Luxor

Amã 

Petra 

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Cairo Sonesta Cairo Semi-Luxo
Concord El Salam

Cruzeiro M/S Solaris II Semi-Luxo
M/S Nile Palace Zeina
M/S Sara II

Amã Coral Tower Primeira Sup.
Corp

Petra P Quatro Relax Primeira Sup.
Petra Moon
Sella

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)
1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 1.505 $
Supl. quarto single 595 $
1/Outubro/2023 a 14/Fevereiro/2024
Em quarto duplo 1.675 $
Supl. quarto single 605 $
Suplementos:
Pascoa (1-12/Abril/2023)
Natal/Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24)
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024) 165 $
Vôos
Cairo/Assuã-Luxor/Cairo 385 $
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EGITO E DUBAI

Incluindo
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.  
• Café da manhã diário.
• Sistema de pensão completa no cruzeiro.
• Visitas indicadas no programa.
• Seguro turístico.

DESDE

900 $

car com destino ao Dubai (vôo não esta incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 
9º Dia (Domingo) DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área 
de Deira, onde você vai visitar o Museu de Dubai. 
Passaremos pelo mercado de especiarias e pelo 
mercado do ouro, cruzando o canal a bordo de 
uma famosa “Abra”, embarcação típica dos primei-
ros pescadores dos Emirados. Seguiremos para o 
bairro de Jumeirah, onde encontraremos as típicas 
mansões dos Emirados. Faremos uma pausa para 
tirar fotos da Mesquita de Jumeirah e do Burj Al 
Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo. Retorno ao 
hotel  pela avenida principal, a Sheikh Zayed Road, 
onde veremos o Burj Khalifa, o edifício mais alto do 
mundo. Tarde livre. Hospedagem.
10º Dia (Segunda) DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Pela manhã você pode 
fazer uma visita opcional a Sharjah, voo de helicóp-
tero, passeio de lancha na marina e muitas outras 
opções. À tarde, também opcional, você pode fazer 
a excursão mais popular, os Land Cruisers, para uma 
emocionante viagem pelas fantásticas dunas do 
deserto dos Emirados. Poderá tirar fotos únicas do 
pôr do sol árabe, e um jantar no meio do deserto 
com os sons relaxantes da música árabe, fará com 
que você desfrute de uma autêntica e inesquecível 
noite beduína. Hospedagem.
11º Dia (Terça) DUBAI
Café da manhã. Possibilidade de visita opcional a 
Abu Dhabi, 2 horas de Dubai, passando pelo porto 
de Jebel Ali, o maior porto do mundo construído 
pela engenharia humana, até à capital dos Emirados 
Árabes Unidos. Hospedagem.
12º Dia (Quarta) DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas:
- O itinerário pode sofrer modificações, mas o conteúdo 

e as visitas serão sempre respeitados.
- O Emirado de Dubai implementou uma taxa obrigatória 

(Tourism Dirham), que deve ser paga pelo passageiro 
diretamente no hotel (dependendo da categoria do 

hotel, a taxa oscila entre 5 a 6 $ por quarto e noite).
- As datas dos eventos estão sujeitas a modificações, 

verifique no momento da reserva.
- O jantar de Gala é obrigatório em alguns hotéis, verifique 

no momento da reserva.
- Gorjetas: Egito 45$, Dubai 20$, por pessoa. (aprox.).

Sábados
Datas de saída: 

GA

RANTIDAS

Cairo 3. Cruzeiro 4. Dubai 4.
NOITES

C-901206

12
DIAS

1º Dia (Sábado) CAIRO
Chegada ao aeroporto de Cairo. Assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia (Domingo) CAIRO
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita 
às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a 
única das sete maravilhas do mundo que ainda resis-
te, construída há mais de 4500 anos. A enigmática 
Esfinge foi esculpida a partir de uma única pedra de 
72 metros de comprimento e 20 de altura e repre-
senta a cabeça do Faraó num corpo de leão. (não 
inclui entrada ao interior das Pirâmides). Tarde livre.
3º Dia (Segunda) CAIRO-LUXOR (avião)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto para embarcar no vôo com destino a Luxor. 
(vôo não esta incluído). Chegada e traslado ao barco. 
Distribuição dos camarotes e almoço. Visita ao Tem-
plo de Karnak, considerado o maior do Egito com a 
avenida de estátuas de carneiros, um complexo de 
fortificações com 22 templos de diferentes épocas 
faraônicas. Templo de Luxor, construído durante 
o reinado dos faraós Amenófis III e Ramsés II, com 
sua avenida de esfinges. Jantar e noite a bordo.
4º Dia (Terça) LUXOR-EDFU
Pensão completa a bordo. Manhã livre com possibi-
lidade de realizar a visita opcional ao Vale dos Reis, 
com os túmulos dos reis quando era Tebas capital 
egicia. Os Colossos de Memnon, e o Templo de 
Hatchepsut. Navegação para Edfu passando pela 
eclusa de Esna.
5º Dia (Quarta) EDFU-KOM OMBO
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita ao 
Templo de Hórus, o deus falcão, filho de Ísis e Osí-
ris. Navegação para Kom Ombo. Visita ao templo 
de Sobek, o deus crocodilo e Haroëris. Navegação 
para Assuã.
6º Dia (Quinta) ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Tarde livre para visita 
opcional à Represa Alta, considerada a maior do 
mundo, ao Templo de Philae, a ilha do amor. Passeio 
de faluca ao longo do rio Nilo (incluso). 
7º Dia (Sexta) ASSUÃ-CAIRO (avião)
Café da manhã. Desembarque e manhã livre. Possi-
bilidade de realizar a excursão opcional ao Templo 
de Abu Simbel. Pela tarde traslado ao aeroporto para 
embarcar com destino ao Cairo. (vôo não esta incluí-
do).  Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
8º Dia (Sábado) CAIRO-DUBAI (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo
Cairo

Assuã

Edfu
Kom Ombo

DubaiLuxor

Cidade Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park / Oasis Pyramids Primeira

Radisson Blu Primeira
Ramses Hilton Luxo
Grand Nile Tower / Safir Cairo Luxo

Cruzeiro M/S Solaris II / M/S Nile Palace Primeira
M/S Sara ll Primeira
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Luxo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Luxo

Dubai Hilton Garden in Jaddaf Primeira
Carlton Al Barsha Primeira
Hilton Garden In Mall of Emirates Luxo
Hilton Double Tree Al Barsha Luxo
Millennium Al Barsha 4* deluxe Luxo

Hotéis previstos 

Escanea-me

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Primeira Luxo

1/Abril a 30/Setembro/2023
Em quarto duplo 900 $ 1.215 $
Supl. quarto single 510 $ 645 $
1/Outubro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 1.135 $ 1.420 $
Supl. quarto single 565 $ 815 $
Supl. voos
Cairo/Luxor – Assuã/Cairo 385 $ 385 $
Cairo-Dubái* 650 $ 650 $
Suplementos Egito 
Pascoa (1-12/Abril/2023) 170 $ 215 $
Natal e Fim de Ano (23/Dez/23 – 6/Jan/24) 150 $ 195 $
Pascoa (23/Mar-4/Abril/2024) 150 $ 195 $
Supl. Eventos (Dubai)
9-14/Out/23, 29/Jan-3/Fev, 19-24/Fev 155 $ 250 $
Fim de Ano 27/Dez/23-3/Jan/24 435 $ 495 $
(*) Tarifa aérea sujeita a possíveis alterações.
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OS CAMINHOS DO REI SALOMÃO
(Egito e Israel)

DESDE

2.830 $
C-87158

de opcional de jantar com Show Folclórico no barco 
flutuante pelo Rio Nilo. Hospedagem. 

4º Día (Quarta) CAIRO-ASSUÃ (avião)
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto Internacio-
nal do Cairo e vôo doméstico com destino a Assuã. 
Chegada e transferência para o navio. Saída para 
visita ao Templo de Philae e à Barragem de Assuão. 
À tarde, passeio de feluca no rio Nilo (veleiros típicos 
egípcios) de onde podemos admirar e desfrutar de 

uma visita panorâmica ao Mausoléu de Agha Khan, 
a Ilha Elefantina e o Jardim Botânico. Jantar e hos-
pedagem a bordo. 

5º Día (Quinta) ASSUÃ-KOM OMBO-EDFU
Pensão completa a bordo. Possibilidade de excur-
são opcional aos famosos Templos de Abu Simbel. 
Navegação para Kom Ombo. Chegada e visita ao 
Templo de Kom Ombo, o único dedicado a duas 
divindades: O deus com cabeça de crocodilo Sobek 
e o deus com cabeça de falcão Haroeris. Navegação 
para Edfu. Noche a bordo.

6º Día (Sexta) EDFU-ESNA-LUXOR
Pensão completa a bordo. Chegada a Edfu e visita 
ao Templo de Edfu dedicado ao deus Horus. Nave-
gação para Esna. Cruzaremos a Eclusa de Esna e 
continuaremos a viagem para Luxor. Hospedagem 
a bordo. Noite a bordo. 

7º Día (Sãbado) LUXOR-CAIRO (avião)
Café da manhã e desembarque. Pela manhã, visita 
a parte ocidental de Luxor, a Necrópole de Tebas, o 
Vale dos Reis, o Templo Funerário da Rainha Hatshep-
sut conhecido como El-Deir El-Bahari e o Colossos 
de Memnon. À tarde visita a parte oriental de Luxor, 
aos Templos de Luxor e Karnak. Traslado ao Aero-
porto Internacional de Luxor e vôo doméstico de 
volta ao Cairo. Chegada ao Cairo. Retorno ao hotel. 
Hospedagem. 

8º Dia (Domingo) CAIRO-TEL AVIV (avião) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
car para Tel Aviv (não inclui passagem aérea). Che-
gada ao aeroporto Ben Gurion. Traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

9º Dia (Segunda) TEL AVIV 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer 
uma excursão opcional a Massada (subida de tele-
férico), última fortaleza defendida pelos judeus em 
sua luta contra os romanos, com visita às escava-
ções, ao palácio de Herodes e à Sinagoga. Vista 
panorâmica do Campo Romano e do Mar Morto. 
Se houver tempo e as condições climáticas forem 
favoráveis, você pode dar um mergulho nas águas 
salgadas do Mar Morto. Retorno a Tel Aviv. Hos-
pedagem. 

10º Dia (Terça) TEL AVİV-CAESAREA-GALILÉIA
Café da manhã. Saída para uma visita a cidade de Tel 
Aviv-Jaffa. Continuação pela rota costeira até Caesa-
rea, para visitar o Teatro Romano, a cidade cruzada 
e o aqueduto. Em seguida prosseguimos até Haifa, 
para visitar o monastério Carmelita de Stella Maris 
e do Monte Carmelo ter uma vista panorâmica da 
baía de Haifa e dos Jardins Baha´i. Continuamos até 
Acre para visitar a antiga Fortaleza dos Cruzados. 
Em seguida prosseguimos até a Galiléia. Jantar e 
hospedagem. 

15
DIAS

Cairo 4. Cruzeiro 3.  
Tel Aviv 2. Galiléia 2. 
Jerusalém 3.NOITES

1º Dia (Domingo) CAIRO
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência no aero-
porto e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Día (Segunda) CAIRO
Café da manhã. Saída para conhecer as Três Pirâ-
mides de Gizé: Quéops, Quéfren e Micerinos, a 
Esfinge Eterna e o Templo do Vale de Quéfren (não 
inclui entrada no interior das Pirâmides). Tarde livre, 
possibilidade de realizar visita opcional à Necrópole 
de Sakkara e a cidade de Mênfis, capital do impé-
rio antigo. À noite, possibilidade de realizar visita 
opcional ao Espetáculo de Luz e Som das Pirâmides. 
Hospedagem. 

3º Día (Terça) CAIRO
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de visita 
opcional de dia inteiro à cidade do Cairo, que inclui: 
O Museu de Arte Faraônica, a Cidadela de Saladino 
com sua Mesquita de Alabastro, o Bairro Copta e o 
Mercado de Khan El-Khalili. À noite, possibilidade 

INCLUI Cruzeiro pelo Nilo

Cairo

Tel Aviv
Galiléia

Jerusalém

Assuã

Esna
Edfu
Kom Ombo

Luxor

Escanea-me

Saídas 
garantidas

em 
Português
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11º Dia (Quarta) TIBERÍADES-TABGHA-
CAFARNAUM 
Café da manhã. Saída para o Mar da Galileia para 
realizar uma emocionante travessia de barco, assim 
como se fazia nos tempos de Jesus. Continuamos até 
Magdala, cidade de Nascimento de Maria Madalena 
para visitar as ruínas da cidade antiga e sua sinagoga. 
Seguimos ao Monte das Bem-Aventuranças, cenário 
do Sermão da Montanha. Visita a Tabgha, lugar da 
multiplicação dos Pães e dos Peixes, e a Cafarnaum 
onde se encontra a Casa de São Pedro e uma antiga 
sinagoga. Jantar e hospedagem. 

12º Dia (Quinta) YARDENIT-NAZARÉ-
JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída até Yardenit, lugar tradicional 
de batismo no Rio Jordão. Viajaremos em direção de 
Nazaré via Caná da Galiléia, onde Jesus realizou seu 
primeiro milagre. Seguimos até o Monte do Precipí-
cio, onde poderemos ter uma linda vista de Nazaré 
e seus arredores. Visita a Basílica da Anunciação e 
a Carpintaria de José. Continuamos até Jerusalém. 
Hospedagem. 

13º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para a parte moderna da 
cidade para visitar o Santuário do Livro no Museu 
de Israel, onde se encontram os manuscritos do Mar 
Morto e o modelo herodiano de Jerusalém. Visitas 
ao Yad Vashem (museu e memorial do Holocausto) 

e ao bairro Ein Karem, onde estão localizadas as 
igrejas de São João Batista e da Visitação. Pela tarde, 
visita a cidade de Belém e visita à Basílica, à Gruta 
da Natividade e ao Campo dos Pastores em Belém. 
Regresso a Jerusalém. Hospedagem.

14º Dia (Sábado) JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras 
para apreciar uma magnífica vista panorâmica da 
cidade. Visita ao Jardim do Getsêmani e à Basílica 
da Agonia. Continuação para a cidade antiga de 
Jerusalém para visitar o Muro das Lamentações, 
Esplanada do Templo, a Via Dolorosa e a Igreja do 
Santo Sepulcro. Continuação para o Monte Sião, onde 
se encontram a Tumba do Rei David, o Cenáculo e 
a Abadia da Dormição. Hospedagem.

15º Dia (Domingo) JERUSALÉM 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto de Ben Gurion. Fim dos serviços. 

Notas importantes:
- No mês do Ramadã, as travessias de fronteira demoram 

mais que o normal. 
- Tramites para las visas, minimo dois semanas antes da 

chegada.
- Aconselhamos a reservar o tour opcional com antece-

dência.
- A ordem do programa pode variar sem afetar seu con-

teúdo.
- A entrada no  Yad Vashem (Memorial do Holocausto) não 

é permitida para crianças menos de 10 anos de idade. 
- Permitido 1 mala e 1 bolsa por pessoa.
- Para voos que chegam a Israel entre 23:00-06:00 hrs, 

haverá um suplemento obrigatório. 

Não inclui
• Passagem aérea Cairo-Tel Aviv.

Pagamento obrigatório no destino
• Taxas e Vistos para o Egito.
• No Cruzeiro: 80$ por pessoa.

Pagamento recomendado no destino  
a ter em conta
• Gorjetas para guias 4$ e motoristas 3$ por dia/ 

por pessoa.

Incluindo
• Traslados de chegada e saída em aeroportos.

• Tours em ônibus/mini bus/ van com ar 
condicionado e guia em português/espanhol.

• Visitas e entradas: locais mencionados no 
Programa.

• Café da manhã diário. 

• 2 jantares.

• Pensão completa durante o cruzeiro.

• Voos domésticos: Cairo/Assuã - Luxor/Cairo 
(os horários dos voos dependem das visitas 
confirmadas e da disponibilidade).

• Traslados (em Israel, motorista falando 
inglês).

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Turística Sup. Primeira Superior

Mar: 5, 12, 19, Dezembro 2024: Janeiro, Fevereiro 
Em quarto duplo 2.830  $ 3.025  $ 3.660  $
Supl. quarto single 1.160  $ 1.450  $ 1.845  $
Abr: 9, 16, 23, 30, Maio: 7, 21, 28 Junho, Julho,  Agosto,  
Set: 10, Outubro, Novembro
Em quarto duplo 2.920  $ 3.115  $ 3.805  $
Supl. quarto single 1.230  $ 1.550  $ 1.965  $

Mar: 26, Abr: 2, Maio: 14, Set: 3, 17, 24
Em quarto duplo 3.065  $ 3.345  $ 3.950  $
Supl. quarto single 1.390  $ 1.785  $ 2.055  $

Supl. 7 jantares 215 $ 280 $ 470 $

Supl. Egito, Abr:2, 9, 16 Dez: 24, 31; Janeiro 7 295 $ 385 $ 480 $

Cidade Hotel Cat.
Cairo Barceló Pyramids / The Oasis T. Sup.

Movenpick Media City /  
Hilton Pyramids

Primeira

Conrad / Sheraton Superior
Cruzeiro M/S Crown Empress /  

M/S Solaris / M/S Beau Rivage
T.Sup / 

Primeira 
Superior

Tel Aviv NYX/Prima 75 T. Sup.
Metropolitan / Play / By 14 Primeira
Crowne Plaza / Renaissance Superior

Galiléia Prima Galil / Jacob T. Sup.
Royal Plaza / Lake House Primeira
Caesar Premier / Sofia Superior

Jerusalém Prima Park / Caesar T. Sup.
Grand Court / Prima Royale Primeira
Vert Superior

Hotéis previstos 

GA

RANTIDASDatas de saída: Domingos
Março 5 12 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29
Novembro 5 12 19 26
Dezembro 3 10 17 24 31
2024
Janeiro 7 14 21 28
Fevereiro 4 11 18 25
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A ROTA DE MOISES
Egito - Jordânia - Israel

DESDE

3.545 $
C-9187

de Philae. Além disso, haverá um passeio de feluca 
ao longo do Rio Nilo (veleiros típicos do Egito) para 
admirar da feluca uma vista panorâmica do Mausoléu 
de Agha Khan, Ilha Elefantina e o Jardim Botânico. 
Hospedagem a bordo.

7º Dia (Quarta) ASSUÃ-CAIRO (avião) 
Café da manhã. Desembarque. Traslado ao aero-
porto para embarcar no vôo com destino ao Cairo. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

8º Día (Quinta) CAIRO-FONTES DE MOÍSES-
SANTA CATALINA
Café da manhã. Partida para a Península do Sinai, 
pelo Túnel Ahmed Hamdy sob o Canal de Suez pas-
sando pelo Deserto do Sinai, do Continente Africano 
ao Continente Asiático. Parada para visitar Ayun Musa 
ou Fuentes de Moisés (Mara). Continuaremos para 
Santa Catalina. Jantar e hospedagem. 

9º Día (Sexta) SANTA CATALINA-MONTE DE 
MOÍSES-ARAVA-PETRA
Café da manhã. Na madrugada partida para o Monte 
Moisés ou Monte Sinai (Monte Horeb) de 2.285 m. alto 
onde o profeta Moisés recebeu de Deus as Tábuas 
da Lei enquanto o povo hebreu acampava ao pé da 
montanha. Do alto da montanha podemos ver o nascer 
do sol e o Monte de Santa Catalina, que é o pico mais 
alto da península com 2.637 m. Descendo a montanha 
visitaremos o Mosteiro de Santa Catalina (se possível) 
localizado a 1.570 m. com suas paredes impressionan-
tes. Retorno ao hotel e no horário programado, saída 
para a fronteira de onde sairemos do Egito. Chegada 
em Arava, via Eilat, traslado para a fronteira com a 
Jordânia. Entrada na Jordânia, após cumprimento 

das formalidades de imigração. Continuação para 
Petra. Possibilidade de visita opcional a Wadi Rum. 
Visite o Deserto de Wadi Rum, um passeio de jipe 4x4 
de 2 horas conduzido por beduínos pelas enormes 
montanhas de formas únicas que emergem da areia 
vermelha do deserto. O vazio e o silêncio fazem parte 
da atmosfera. Jantar e hospedagem. (A travessia do 
Egito para a Jordânia poderá ser realizada por balsa 
(via marítima) dependendo das condições climáticas, 
de segurança ou logísticas.) PAGO OBRIGATORIO 
NO DESTINO. Sem guia acompanhante.

10º Día (Sábado) PETRA-AMÃ
Café da manhã. Saída para visita a Petra, a antiga 
capital dos Nabateus desde o Séc.lll A.C. Visita a 
monumentos esculpidos em Rocha Rosa como, por 
exemplo, El Khazne (Túmulo dos Reis Nabateus), os 

obeliscos, os túmulos, o altar (Al Madbah). Conti-
nuação até Amã. Jantar e hospedagem. 

11º Día (Domingo) AMÃ-MADABA-NEBO-
ALLENBY-TEL AVIV
Café da manhã, saída para Madaba para visitar a 
antiga cidade bizantina e ver o antigo mosaico do 
mapa da Terra Santa e as ruínas dos lugares históricos. 
Continuamos aproximadamente 10 kilômetros até 
o Monte Nebo, lugar onde Moisés admirou a terra 
prometida. Aí desfrutaremos de uma magnífica vis-
ta panorâmica do Vale do Jordão, Jericó e do Mar 
Morto. Contemplaremos os restos de uma Igreja 
Bizantina com seu piso de mosaico. Continuação até 
a fronteira de Allenby. Depois do trâmites imigrató-
rios, seguimos para Tel Aviv (com motorista falando 
inglês). Hospedagem. 

18
DIAS

Cairo 3. Cruzeiro 4. Santa Catalina 1.  
Petra 1. Amã 1. Tel Aviv 2.  
Galiléia 2. Jerusalém 3.NOITES

1º Dia (Quinta) CAIRO
Chegada ao aeroporto do Cairo . Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Día (Sexta) CAIRO
Café da manhã. Saída para conhecer as Três Pirâ-
mides de Gizé: Quéops, Quéfren e Micerinos, a 
Esfinge Eterna e o Templo do Vale de Quéfren (não 
inclui entrada no interior das Pirâmides). Tarde livre, 
possibilidade de realizar visita opcional à Necrópole 
de Sakkara e a cidade de Mênfis, capital do impé-
rio antigo. À noite, possibilidade de realizar visita 
opcional ao Espetáculo de Luz e Som das Pirâmides. 
Hospedagem.

3º Día (Sábado) CAIRO-LUXOR (avião)
Café da manhã. (Possibilidade de voar direto a Luxor 
pela manhã). Manha livre com possibilidade de fazer 
uma visita opcional à cidade do Cairo, com o museu 
egípcio, a cidadela de Saladino e sua mesquita de 
Alabastro, o bazar de Khan-el-Khalily e o bairro cop-
ta. Na parte da tarde, traslado ao aeroporto para 
embarcar no vôo com destino a Luxor. Chegada e 
traslado ao barco. Jantar e noite a bordo. 

4º Dia (Domingo) LUXOR-ESNA 
Pensão completa a bordo. Visita aos templos de 
Luxor e Karnak, a necrópole de Tebas: vale dos Reis, 
templo mortuário da rainha Hatshepsut, conhecido 
como Deir el-Bahari, e os colossos de Memnon. No 
horário previsto zarparemos rumo a Esna. Cruzare-
mos a eclusa de Esna e continuaremos navegando 
até Edfu. Noite a bordo. 

5º Dia (Segunda) ESNA-EDFU-KOM OMBO-
ASSUÃ 
Pensão completa a bordo. Chegada a Edfu. Visita-
remos o templo de Edfu, dedicado ao deus Hórus. 
Navegação para Kom Ombo para visitar seu templo, 
único dedicado a duas divindades: o deus Sobek, 
com cabeça de crocodilo, e o deus Hórus, com 
cabeça de falcão. Navegação para Assuã. Noite 
a bordo.

6º Dia (Terça) ASSUÃ 
Pensão completa a bordo. Pela manhã possibilidade 
de excursão opcional as Templos de Abu Simbel. Em 
seguida, visitaremos a Represa de Assuã,  e o Templo 

INCLUI  Cruzeiro pelo Nilo

Petra

Amã
Tel Aviv
Jerusalém

Galiléia

Cairo

Assuã

Edfu
Esna
Luxor

Sta. Catalina

Escanea-me

Saídas 
garantidas

em 
Português
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12º Dia (Segunda) TEL AVIV 
Café da manhã. Dia Livre. Visita opcional a Massada 
e Mar Morto. Subida por teleférico a Massada – última 
fortificação dos judeus em sua luta contra os roma-
nos. Visita ás escavações, o palácio de Herodes e a 
Sinagoga. Vista panorâmica do Campo Romano e 
do Mar Morto. Se o clima permitir, teremos tempo 
livre para desfrutar nas famosas águas salgadas do 
Mar Morto e suas lamas medicinais. Retorno a Tel 
Aviv. Hospedagem. 
13º Dia (Terça) TEL AVİV-CAESAREA-HAIFA-
GALILÉIA
Café da manhã. Visita a cidade de Tel Aviv - Jaffa. 
Continuação pela rota costeira até Caesarea, para 
visitar o Teatro Romano, a cidade cruzada e o aque-
duto. Em seguida prosseguimos até Haifa, para visitar 
o monastério Carmelita de Stella Maris e do Monte 
Carmelo ter uma vista panorâmica da baía de Haifa 
e dos Jardins Baha´i. Continuamos até Acre para 
visitar a antiga Fortaleza dos Cruzados. Em seguida 
prosseguimos até a Galiléia.. Jantar e hospedagem.
14º Dia (Quarta) TIBERÍADES-TABGHA-
CAFARNAUM
Café da manhã. Saída para o Mar da Galileia para 
realizar uma emocionante travessia de barco, assim 
como se fazia nos tempos de Jesus. Continuamos até 
Magdala, cidade de Nascimento de Maria Madalena 
para visitar as ruínas da cidade antiga e sua sinagoga. 
Seguimos ao Monte das Bem-Aventuranças, cenário 
do Sermão da Montanha. Visita a Tabgha, lugar da 
multiplicação dos Pães e dos Peixes, e a Cafarnaum 
onde se encontra a Casa de São Pedro e uma antiga 
sinagoga. Jantar e hospedagem. 
15º Dia (Quinta) YARDENİT-NAZARET-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída até Yardenit, lugar tradicional 
de batismo no Rio Jordão. Viajaremos em direção de 
Nazaré via Caná da Galiléia, onde Jesus realizou seu 
primeiro milagre. Seguimos até o Monte do Precipí-
cio, onde poderemos ter uma linda vista de Nazaré 
e seus arredores. Visita a Basílica da Anunciação e 

a Carpintaria de José. Continuamos até Jerusalém. 
Hospedagem. 

16º Dia (Sexta) JERUSALEM-BELEM-
JERUSALEM
Café da manhã. Saída para a parte moderna da 
cidade para visitar o Santuário do Livro no Museu 
de Israel, onde se encontram os manuscritos do Mar 
Morto e o modelo herodiano de Jerusalém. Visitas 
ao Yad Vashem (museu e memorial do Holocausto) 
e ao bairro Ein Karem, onde estão localizadas as 
igrejas de São João Batista e da Visitação. À tarde, 
ida a cidade de Belém e visita à Basílica, à Gruta da 
Natividade e ao Campo dos Pastores. Regresso ao 
hotel em Jerusalém. Hospedagem. 

17º Dia (Sábado) JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras 
para apreciar uma magnífica vista panorâmica da 
cidade. Visita ao Jardim do Getsêmani e à Basílica 
da Agonia. Continuação para para a cidade antiga 
de Jerusalém para visitar o Muro das Lamentações, 
a Via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. Con-
tinuação para o Monte Sião, onde se encontram 
a Tumba do Rei David, o Cenáculo e a Abadia da 
Dormição. Hospedagem. 

18º Dia (Domingo) JERUSALÉM 
Café da manhã. Em horário determinado, traslado 
para o Aeroporto Internacional Ben Gurion. Fim 
dos serviços.

Notas:
- No mês do Ramadã, as travessias de fronteira demoram 

mais que o normal. 
- Não inclui bus para traslado entre Jordânia e Israel.
- Trâmite de vistos: mínimo duas semanas antes da che-

gada. 
- Aconselhamos a reservar o tour opcional com antece-

dência.
- A ordem do programa pode variar sem afetar seu con-

teúdo.
- A entrada no  Yad Vashem (Memorial do Holocausto) não 

é permitida para crianças menos de 10 anos de idade. 
- Permitido 1 mala e 1 bolsa por pessoa.

Pagamento obrigatorio no destino
• Taxas de saida em Taba, Israel a Jordânia, 

Jordânia a Israel e Vistos para Egito.
• No cruzeiro 80$ por pessoa.

Pagamento recomendado no destino  
a ter em conta
• Gorjetas para guías 4$ e motoristas 3$ por dia/

por pessoa.

Incluindo
• Traslados desde/ate aeroporto, hoteis e 

fronteiras com chofer que fala inglês.
• Café da manhã diário.
• 5 jantares.
• Pensão completa no cruzeiro.
• Visitas conforme o programa.
• Voos domésticos Cairo/Luxor-Assuã/Cairo 

(os horarios dos voos dependem ds visitas 
confirmadas e da disponibilidade)

• Tours em ônibus/mini bus/ van com ar 
condicionado e guia em português/espanhol.

Cidade Hotel Cat.

Cairo Barceló Pyramids / The Oasis T. Sup.
Movenpick Media City /  
Hilton Pyramids

Primeira

Conrad / Sheraton Superior

Cruzeiro M/S Crown Empress /  
M/S Solaris / M/S Beau Rivage

T.Sup /
Primeira /
Superior

Santa  
Catalina

Catherine Plaza / Morgan Land T. Sup.
Catherine Plaza / Morgen Land Primeira
Catherine Plaza / Morgen Land Superior

Petra Petra Panorama T. Sup.
Hayat Zaman / The Old Village Primeira /

Superior

Cidade Hotel Cat.

Amã Mena Tyche T. Sup.
Bristol Primeira
Kempinski Superior

Tel Aviv NYX/Prima 75 T. Sup.
Metropolitan / Play / By 14 Primeira
Crowne Plaza / Renaissance Superior

Galiléia Prima Galil / Jacob T. Sup.
Royal Plaza / Lake House Primeira
Caesar Premier / Sofia Superior

Jerusalém Prima Park / Caesar T. Sup.
Grand Court / Prima Royale Primeira
Vert Superior

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Turística Sup. Primeira Superior

Mar: 2, 9, 16, Dezembro 2024: Janeiro, Fevereiro 
Em cuarto dupulo 3.545  $ 3.835 $ 4.500  $
Supl. quarto single 1.525  $ 1.810  $ 2.295  $
Abril,  Maio, 4, 18, 25; Junho, Julho, Agosto, Set: 7, 28, Outubro, Novembro
Em quarto duplo 3.635  $ 3.920  $ 4.775  $
Supl. quarto single 1.570  $ 1.940  $ 2.475  $
Mar: 23, 30, Maio: 11, Agosto: 31, Set: 14, 21
Em quarto duplo 3.780  $ 4.155  $ 4.795  $
Supl. quarto single 1.730  $ 2.175  $ 2.495  $
Supl. 6 jantares 210 $ 280 $ 465 $
Supl. Egito, Abr: 6, 13; Dez: 21,28; Janeiro 4 295 $ 385 $ 480 $

GA

RANTIDASDatas de saída: Quintas-feiras
Março 2 9 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Maio 4 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26
Novembro 2 9 16 23 30
Dezembro 7 14 21 28
2024
Janeiro 4 11 18 25
Fevereiro 1 8 15 22
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QUÊNIA ABERDARE

DESDE

2.450 $

1º Dia NAIRÓBI
Chegada a Nairóbi, capital do Quênia. Assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.

2º Dia NAIRÓBI-ABERDARE 
Café da manhã. Saída para os Montes Aberdare. 
Almoço no hotel base. Passaremos a tarde e a noite 
contemplando os animais que vêm beber água no 
charco iluminado. Jantar e hospedagem. 

3º Dia ABERDARE-LAGO NAKURU
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional do 
Lago Nakuru. Almoço. Safári fotográfico no período 
da tarde. Além de uma grande variedade de aves 
aquáticas, este é um dos melhores lugares da África 
para observar rinocerontes. Jantar e  hospedagem. 

4º Dia LAGO NAKURU-MASAI MARA
Café da manhã. Saída para a Reserva de Masai 
Mara. Chegaremos ao Lodge na hora do almoço. 
Safári fotográfico no período da tarde. Este local é 
uma autêntica savana africana: uma vasta planície 
coberta de grama e repleta de acácias. O lar ideal 
para as grandes manadas de herbívoros: antílopes, 
zebras, gazelas, búfalos, sempre espreitados pelos 
carnívoros africanos: leões, leopardos, guepardos 
e hienas. Jantar e hospedagem. 

Notas importantes:
- Por cada cliente que fizer um safári deste programa, será 

doado 1 USD por dia à “The Kobo Trust Foundation”.
- No Kenya é proibida a entrada e uso de todo o tipo  de 

sacos plásticos. O uso deste tipo de sacos pode acarretar 
penalizações financeiras significativas.

- O marfim é totalmente proibido nos países da África Orien-
tal, portanto você deve evitar entrar nesses países com 
qualquer quantidade, por menor que seja. Isso também 
se aplica a qualquer tipo de produto animal africano.

- À chegada, os passageiros receberão um distintivo da 
associação Kawangware Street Children Project, que 
constitui um contributo dos clientes para o desenvolvi-
mento das comunidades locais, etiquetas de bagagem 
e um chapéu safari.

- No The Ark só são permitidas pequenas bolsas de noite, 
o resto da bagagem é guardada no hotel base (Aberdares 
Country Club) e levantada no dia seguinte.

- A estadia no hotel Aberdare é feita sem guia visto 
que a observação dos animais é a partir do mesmo 
alojamento.

- Nos circuitos regulares em espanhol, se a partida for 
composta por mais de um veículo, o guia trocará de carro 
durante o passeio (no Quênia, se inclui 1 guia para cada 
2 veículos).

- Somente dólares emitidos após 2006 são aceitos no 
Quênia, os anteriores não são aceitos.

- É importante que a bagagem vá em malas macias (não 
em malas rígidas, são um verdadeiro problema para 
o transporte) e seja limitada, se possível, a 15 kg por 
pessoa.

- Os preços foram calculados na data de emissão do 
programa. Em caso de aumento de câmbio, com-
bustível, ou outras fontes de energia e de impostos 
e taxas sobre serviços de viagens, o preço pode ser 
aumentado.

C-96237

5º Dia MASAI MARA
Regime de pensão completa. Dia dedicado ao safári 
fotográfico, com saídas de manhã e à tarde. Vamos per-
correr as planícies de Masai Mara, a parte queniana do 
mítico ecossistema de Serengeti, que abriga uma das 
maiores concentrações de vida selvagem do planeta.  
6º Dia MASAI MARA-NAIRÓBI
Café da manhã. Retorno a Nairóbi. Almoço no famo-
so restaurante Carnivore. Traslado ao aeroporto no 
horário marcado. Fim dos serviços.

6
DIAS

Nairobi 1. Monte Aberdare 1.  
Lago Nakuru 1. Masai Mara 2.NOITES

Monte Aberdare
Masai Mara

Lago 
Nakuru

Nairobi

Escanea-me

Cidade Hotel/Lodge Opção

Nairobi Park Inn / Eka / Panafric A 
The Stanley / Radisson Blu B

Aberdare The Ark A
 The Ark B
Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge /

Lake Naivasha Sopa Lodge /
Lake Naivasha Simba Lodge

A

Sarova Lion Hill /
Lake Nakuru Sopa Lodge

B

Masai Mara Mara Sopa Lodge /
Mara Simba Lodge /
PrideInn Mara Haven Camp /
Siana Springs Camp

A

Sarova Mara Camp /
Ashnil Mara Camp /
Kandili Mara Camp

B

Hotéis/Lodges previstos

Incluindo
• Traslados: chegada e saída de Nairóbi.
• Café da manhã diário.
• Pensão completa no Safari  

(bebidas não incluídas).
• Almoço no restaurante Carnivore  

(bebidas não incluídas).
• Durante o safari veículo 4x4 com janela 

garantida.
• Água mineral e garrafas de alumínio em 

veículo de safári.
• Assistência em espanhol durante toda a 

estadia.
• Guia motorista em espanhol.
• Ingressos para Parques e Reservas Nacionais.
• Seguro de evacuação aérea Flying Doctors.
• seguro básico de viagem

Opção A:  Terças, Quartas e Domingos.
Opção B:  Terças e Quartas. 
                Domingos (de 1/Maio a 31/Outubro).

Datas de saída:

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Opção A Opção B

Em  
quarto duplo

Supl.  
quarto single

Em  
quarto duplo

Supl.  
quarto single

1 a 28 Março 2.705 $ 490 $ 3.005 $ 675 $
29 Março - 28 Maio 2.450 $ 205 $ 2.495 $ 205 $
29 Maio - 12 Junho 2.495 $ 225 $ 2.540 $ 215 $
13 - 27 Junho 2.495 $ 225 $ 2.865 $ 685 $
28 Junho - 12 Julho  3.105 $ 560 $ 3.010 $ 685 $
13 Julho - 12 Setembro 3.105 $ 560 $ 3.565 $ 1.070 $
13 - 27 Setembro 3.105 $ 560 $ 3.010 $ 685 $
28 Setembro - 28 Outubro 2.805 $ 490 $ 3.010 $ 685 $
29 Outubro- 17 Dezembro 2.805 $ 490 $ 2.850 $ 410 $

Não inclui
• Vistos
• Voos
• Seguro opcional de assistência em viagem e 

cancelamento. (Consultar).
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CIDADES IMPERIAIS CIDADES IMPERIAIS

DESDE

715 $
DESDE

755 $
C-955 C-9707

5
DIAS

7
DIAS

Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2.
NOITES

Tânger 1. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1.
NOITES

Fez

Rabat

Casablanca

Marrakech

Escanea-me Escanea-me

1.º Dia (Sexta) CASABLANCA
Chegada ao aeroporto Mohamed V em Casablanca. 
Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH  
(245 kms)
Café da manhã. . Visita panorâmica com a impressio-
nante Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, 
visita exterior e tempo livre. Partida para Marrakech, 
uma das cidades imperiais mais importantes. Almoço. 
À tarde, a visita começa em direção à Mesquita Kou-
toubia, antigamente usada como livraria, é o símbolo 
da cidade. Continuamos visitando o suntuoso Palácio 
Bahia, construído no século XIX por centenas de arte-
sãos de Fez. Do bairro judeu ou Mellah e através da 
praça Kissaría chegaremos à praça Djmaa El Fna, um 
museu vivo e patrimônio cultural imaterial da Huma-
nidade, onde contadores de histórias, encantadores 
de serpentes, malabaristas, dançarinos e muito mais, 
constituem um autêntico “corte dos milagres”. Conti-
nuaremos pelo mercado e suas ruas estreitas repletas 
de lojas, oficinas e esplanadas. Conheceremos suas 
guildas de carpinteiros, afiadores e muito mais. No 
final da visita, tempo livre. À noite, recomendamos 
um jantar opcional com show. Hospedagem.
3.º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ  
(535 kms)
Café da manhã. Partida para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória 
do sultão que conquistou a independência do país. 
À tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para 
ver o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makh-
zen a caminho do fascinante mundo da medina de 
Fez El Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, com 
785 mesquitas e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas 
que representam uma volta labiríntica no tempo. 
De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma 
viagem através dos séculos, ao longo da caminhada 
aprenderemos como essas vielas estão estruturadas, 
diferentes construções que compõem as muralhas 
da medina, guildas de artesãos, bairro de curtidores 
e uma Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
5.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.
Nota: O itinerário poderá ser alterado sem variar substan-
cialmente os serviços.

1.º Dia (Domingo) TÂNGER
Chegada ao aeroporto de Tânger. Traslado ao hotel. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-
MEKNÉS-FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em dire-
ção a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a 
principal rota Decumanus Máximos, que começa 
no portão de Tânger e termina no Arco do Triunfo 
de Caracalla. Continuação para Meknés, uma das 
cidades imperiais que se tornou a capital de Mar-
rocos. Visitaremos a medina, a praça El-Hedim e 
o portão Bab Al Mansour. À tarde chegada a Fez. 
Jantar e hospedagem.

Sextas-feiras (Todo o ano) Domingos (Todo o ano)

Datas de saída: Datas de saída:

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Tânger Farah Tanger/  

Hilton Garden Inn
Farah Tanger/ 
Hilton City Center

Fez Zalagh Parc Palace/ 
Menzeh Zalagh

Les Merinides/  
Zalagh Parc Palace

Marrakech Almas /  
Meriem

Kenzi Rose Garden / 
Palm Plaza

Rabat Farah Rabat Farah Rabat

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados: Chegada/Casablanca. Saída/Fez
• Ônibus com WI-FI, gratuito
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Marrakech, Rabat e 

Fez
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 2 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo
• Traslado aeroporto/hotel e vice-versa em 

Tânger
• Ônibus com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Fez, Marrakech e 

Rabat. 
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 4 jantares.
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo 755 $ 935 $
Supl. quarto single 175 $ 210 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 50 $ 60 $

3.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. Pas-
seio panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar 
Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga e 
maior do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 
785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

4.º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das 
cidades imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, 
símbolo da cidade, continuamos com o sumptuoso 
Palácio Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela 
praça da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu 
vivo e património cultural da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem 
uma autêntica corte de milagres. Continuamos pelo 
bazar e seus becos cheios de oficinas, terraços para 
conhecer sobre as guildas de artesãos, carpinteiros, 
afiadores e uma farmácia berbere. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

6.º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital admi-
nistrativa do país e outra das cidades imperiais, 
residência oficial da família real. Visitaremos a Tour 
Hassan, uma mesquita inacabada com mais de 200 
colunas e o Mausoléu de Mohamed V, construído em 
memória do sultão que conquistou a independência 
do país. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER
Café da manhã. Saída para Tânger*. Traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.
Notas: 
- O itinerário poderá ser alterado sem variar substancial-

mente os serviços. 
*Em caso de partidas antes das 12 h, você pode ter despe-
sas extras para transporte privado. Consultar.

Cidade Hotel Cat.

Casablanca Farah Casablanca P
Movenpick P

Marrakech Palm Plaza P

Fez Les Merinides P
Zalagh Parc Palace P

Hotéis previstos

Preços por pessoa USD

Em quarto duplo 715 $
Suplemento quarto single 190 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, Natal  
(22/Dez/23-6/Jan/24) e Março 2024 60 $
Supl. traslado de Fez a
aeroporto de Casablanca (min 2 per.) 230 $
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MARROCOS, TERRITÓRIO BERBERE
Dunas e Kasbahs

DESDE

980 $

1º Dia MARRAKECH
Chegada ao aeroporto de Marrakech. Traslado ao 
hotel. Hospedagem. Restante do tempo livre.

2º Dia MARRAKECH
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Há muitas 
possibilidades de aproveitar o dia, fazendo visitas 
opcionais, como uma visita guiada à medina e seus 
recantos, além de conhecer as cidades vizinhas ou 
mesmo outras cidades próximas a Marrakech, como 
Essaouira. Caso contrário, podemos desfrutar, à 
vontade, desta maravilhosa cidade. Jantar e hos-
pedagem.

3º Dia MARRAKECH-AGDZ-ZAGORA (380 kms)
Café da manhã. Saída bem cedo rumo ao sul. Atra-
vessaremos as montanhas do Alto Atlas cruzando o 
Tizi N’Tichka a 2.256 metros de altitude com vistas 
incríveis que conecta as paisagens pré-saarianas com 
o norte do país, tornando-se a primeira porta para 
o Saara. Continuamos para Ouarzazate para desviar 
para Agdz, onde almoçaremos. A partir daqui, o 
maior palmeiral do mundo e os seus mil kasbahs nos 
acompanharão até Zagora enquanto atravessamos 
o Vale do Drâa, que dá nome ao rio mais longo de 
Marrocos. Jantar e hospedagem sob as estrelas.

4º Dia ZAGORA-M’HAMID-ERG CHEGAGA  
(45 kms)
Hoje será um dia muito interessante. Descansaremos 
de longos percursos e nos dedicaremos a conhecer 
e desfrutar. Após o café da manhã visitaremos a 
cidade de Tamegroute, especialista em cerâmica. 
Visitaremos a biblioteca do Alcorão onde se encon-
tram alguns escritos antigos e cruzaremos o palmeiral 
de Ait Esfoul, cruzaremos trilhas e as montanhas do 
Anti Atlas, com vistas panorâmicas espetaculares 
até chegarmos a M’hamid, a última cidade do vale 
Drâa e o antigo mercado de camelos e ponto de 
encontro dos nômades que vinham das caravanas 
do grande Saara. Parada para almoço e tempo livre 
para descansar ou fazer alguma atividade extra. À 
tarde, retomaremos o 4x4 até chegarmos ao acam-
pamento. Rodeados pelas dunas do Erg Chegaga, 
resta-nos relaxar com um chá de menta, apreciar a 
envolvência e esperar pelo jantar. Alojamento sob 
as estrelas.

C-972

5º Dia ERG CHEGAGA-FOUM ZGUID-
OUARZAZATE (436 kms)
Antes do café da manhã temos a oportunidade de 
assistir ao nascer do sol, um dos belos eventos do 
Saara. Uma vez preparados, a rota continua pelas 
dunas em direção ao lago seco Iriki. Em certas épo-
cas do ano as miragens aqui fazem o lago parecer 
completamente cheio de água. Continuaremos a 
rota em direção a Foum Zguid, ao longo da estrada 
apenas deserto, rochas e assentamentos nômades. 
Continuação para Ouarzazate via Taznakht, uma vila 
famosa por seus artesãos de tapeçarias. Chegada à 
tarde em Ouarzazate. Jantar e hospedagem.

6º Dia OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU-
TELOUET-MARRAKECH (210 kms)
Após o café da manhã, visitaremos livremente Ait Ben 
Haddou por aproximadamente 1 hora. Este Kasbah 
é conhecido em todo o mundo e protegido como 
Patrimônio Mundial da UNESCO. Numerosos filmes 
e séries foram rodados aqui. Continuaremos a rota 
em direção a Telouet, onde seu Kasbah é mantido 
de maneira espetacular. Faremos um passeio pelo 
seu interior e partiremos para Marrakech, chegando 
à tarde. Jantar e hospedagem.

7º Dia MARRAKECH
Café da manhã. No horário marcado, traslado para 
o aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: O itinerário poderá ser alterado sem variar substan-
cialmente os serviços.

7
DIAS

Marrakech 3. Zagora 1.  
Erg Chegaga 1. Ouarzazate 1.NOITES

Escanea-me

Cidade Categoria B Categoria A

Marrakech Almas/ Meriem Kenzi Rose Garden/ Palm Plaza

Zagora Riad Lamane/ Chez le Pachá Riad Lamane/ Dar Azawad

Erg Chegaga Jaimas Erg Chegaga standar Jaimas Taragatl deluxe

Ouarzazate Ksr Ighnda Club Hanane/Oscar by Atlas Studios

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados: chegada/saída Marrakech.
• Transporte em veículo 4x4 com guia-motorista acompanhante.
• Café da manhã diário.
• Regime de pensão completa (exceto Marrakech)
• Visitas indicadas no programa
• Seguro turístico.

Diárias
Datas de saída: 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Categoria B Categoria A

Em quarto duplo 980 $ 1.100 $

Supl. quarto single 195 $ 200 $

Supl. Abril, Maio,Outubro,Natal (22/Dez/23 al 6/Jan/24) — 100 $

Zagora
Erg Chegaga

Ouarzazate

Marrakech
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Marrakech 2. Ait Ben Haddou 1. 
Merzouga 1. Arfoud 1. Fez 2.NOITES

DESDE

930 $

1º Dia (Sábado) MARRAKECH
Chegada ao aeroporto de Marrakech. Traslado ao 
hotel. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Café da manhã. Visita de Marrakech, uma das impor-
tantes cidades imperiais. A visita começa na Mesquita 
Koutouia, antigamente utilizada como livraria, é o 
símbolo da cidade. Continuaremos até o suntuoso 
Palácio Bahia, construído no século XIX por centenas 
de artesãos de Fez. Continuação do bairro judeu ou 
Mellah através da praça kissaría até a praça Djmaa 
El Fna, um museu vivo e patrimônio cultural imate-
rial da Humanidade, onde contadores de histórias, 
encantadores de serpentes, malabaristas, dançarinos 
e muito mais, constituem uma autêntica Corte dos 
Milagres. Continuamos pelo mercado e seus becos 
cheios de lojas, oficinas e esplanadas para descobrir 
as guildas artesanais de carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere de remédios e produtos naturais 
principalmente de argão e derivados. Ao meio-dia, 
saída para a região de Ouarzazate, importante centro 
da indústria cinematográfica do país. Aqui estão os 
Atlas Studios, onde vários filmes foram gravados. 
Atravessaremos o Tizi N’Tichka a 2.256 metros, nas 
montanhas do Alto Atlas, ligando Marrakech a Ouar-
zazate e tornando-se assim o primeiro portão para o 
Saara. À tarde chegada a Ait Ben Haddou, o Kasbah 
mais famoso de Marrocos, Património da Humanidade 
pela UNESCO e um dos cenários mais utilizados por 
Hollywood. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) AIT BEN HADDOU 
(OUARZAZATE)-GARGANTA DO TODRA-
MERZOUGA (395 kms)
Hoje será um dia emocionante. Após o café da manhã, 
visitaremos os vales das cidades de Kelaa M’Gouna, 
famosa pelo cultivo de rosas e Boumalne du Dades, 
formada por uma grande rede de desfiladeiros ideais 
para caminhantes e alpinistas. Faremos uma parada 
para ver as Gargantas do Todra, que atingem até 
300 metros de altura. Continuação para o Sahara. A 
lenda conta “Quando uma família rica se recusou a 
ajudar uma mulher pobre e seu filho, Deus, ofendido, 
enterrou-os sob montes de areia a 50 km de Arfoud, 
hoje conhecido como as dunas de Erg Chebbi”. Jan-
tar e hospedagem em hotel ou barraca entre dunas, 
conforme sua escolha. (INFORMAR AO SOLICITAR 
A RESERVA).

C-968

4º Dia (Terça) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD  
(65 kms)
Café da manhã. Possibilidade de passar a manhã 
livre no acampamento ou fazer uma excursão opcio-
nal, em um passeio de 4x4 pelas gigantes dunas 
de Erg Chebbi. Veremos nômades e seu estilo de 
vida, camelos pastando etc. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) ARFOUD-ER RACHIDIA-
IFRANE-FEZ (420 kms)
Café da manhã e partida para Fez, atravessaremos 
o Médio Atlas e suas múltiplas paisagens. Este lon-
go dia será animado pelas paisagens rochosas de 
Er Rich e palmeiras, as planícies do Médio Atlas, as 
florestas da região de Azrou e as montanhas cobertas 
de neve de Ifrane. Chegada tarde à civilização, Fez a 
capital religiosa de Marrocos. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades 
imperiais. Começaremos com um passeio pano-
râmico para ver o palácio real e suas 7 portas ou 
Dar Al-Makhzen a caminho do fascinante mundo 
da medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior de 
Marrocos, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
com 785 mesquitas e mais de 2.000 praças, ruas 
e vielas que representam uma volta labiríntica no 
tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine fare-
mos uma viagem através dos séculos IX ao XIX, ao 
longo do caminho aprenderemos como essas vielas 
estão estruturadas, as diferentes construções que 
compõem as muralhas da medina, além de suas 
guildas de artesãos e bairros como o de curtidores 
de couro ou alfaiates para ver suas antigas formas 
de trabalhar. Visitaremos uma Medersa e terminare-

Sábados (Todo o ano)
Datas de saída: 

8
DIAS

mos ao som do martelo dos ferreiros trabalhando o 
cobre como faziam centenas de anos atrás. Almoço 
em restaurante típico. À tarde, recomendamos uma 
excursão opcional a Meknés, a última das cidades 
imperiais. Hospedagem.

7º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-MARRAKECH  
(540 kms)
Café da manhã e saída para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Rabat é uma cidade importante e 
bonita que transmite tranquilidade e elegância. Visi-
taremos seus pontos turísticos como a Torre Hassan, 

uma mesquita inacabada que se ergue dominando 
a esplanada com mais de 200 colunas, e o Mausoléu 
de Mohamed V, construído em memória do sultão 
que conquistou a independência do país e no qual a 
guarda real , em vestido de gala colorido, guarda a 
entrada do monumento a cavalo. À tarde chegada a 
Marrakech. Jantar e hospedagem.
8º Dia (Sábado) MARRAKECH
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o 
aeroporto. fim dos serviços.
Nota: O itinerário poderá ser alterado sem variar substan-
cialmente os serviços.

Marrakech

Rabat

Ait Ben Haddou
Merzouga

Arfoud

Fez

Escanea-me

Incluindo
• Traslado de chegada/saída do aeroporto em 

Marrakech.
• Ônibus com WI-FI grátis.
• Visitas com guia local.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 6 jantares.
• Seguro turístico.

Cidade Hotel “T” Hotel “P”

Marrakech Almas Palm Plaza

Ait Ben 
Haddou

Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay Xaluca Tombouctou

Arfoud Xaluca Maadid / 
Chergui

Xaluca Maadid /  
Chergui

Fez Atlas Volubilis/
Menzeh Zalagh

Les Merinides / 
Zalagh Parc Palace

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo 930 $ 1.010 $
Supl. quarto single 265 $ 350 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 25 $ 85 $
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DESDE

1.135 $

1º Dia (Sábado) MARRAKECH
Chegada ao aeroporto de Marrakech. Traslado ao 
hotel. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Café da manhã. Visita de uma das mais importan-
tes cidades imperiais. A visita começa na Mesquita 
Koutouia, antigamente utilizada como livraria, é o 
símbolo da cidade. Continuaremos até o suntuoso 
Palácio Bahia, construído no século XIX por centenas 
de artesãos de Fez. Continuação do bairro judeu ou 
Mellah através da praça kissaría até a praça Djmaa 
El Fna, um museu vivo e patrimônio cultural imate-
rial da Humanidade, onde contadores de histórias, 
encantadores de serpentes, malabaristas, dançarinos 
e muito mais, constituem uma autêntica corte de 
milagres Continuamos pelo mercado e seus becos 
cheios de lojas, oficinas e esplanadas para descobrir 
as guildas artesanais de carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere de remédios e produtos naturais 
principalmente de argão e derivados. Ao meio-dia, 
saída para a região de Ouarzazate, importante centro 
da indústria cinematográfica do país. Aqui estão os 
Atlas Studios, onde vários filmes foram gravados. 
Atravessaremos o Tizi N’Tichka a 2.256 metros, nas 
montanhas do Alto Atlas, ligando Marrakech a Ouar-
zazate e tornando-se assim o primeiro portão para o 
Saara. À tarde chegada a Ait ben Haddou, o Kasbah 
mais famoso de Marrocos, Património da Humanida-
de pela UNESCO e um dos cenários mais utilizados 
em Hollywood. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) AIT BEN HADDOU 
(OUARZAZATE)-TODRA GORGES-MERZOUGA 
(395 kms)
Hoje será um dia emocionante. Após o café da 
manhã, visitaremos os vales das cidades de Kelaa 
M’Gouna, famosas pelo cultivo de rosas e Boumal-
ne du Dades, formada por uma grande rede de 
desfiladeiros ideais para caminhantes e alpinistas. 
Faremos uma parada para ver as Gargantas do Todra, 
que atingem até 300 metros de altura. Parada para 
almoço livre e continuação para o Saara. A lenda 
conta “Quando uma família rica se recusou a ajudar 
uma mulher pobre e seu filho, Deus, ofendido, enter-
rou-os sob montes de areia a 50 km de Arfoud, hoje 
conhecido como as dunas de Erg Chebbi”. Jantar 

C-9608

e hospedagem em hotel ou barraca entre dunas, 
conforme sua escolha. (INFORMAR AO SOLICITAR 
A RESERVA).

4º Dia (Terça) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD 
(65 kms)
Café da manhã. Possibilidade de passar a manhã livre 
no acampamento ou fazer uma excursão opcional 
com um passeio em veículo 4x4 pelas gigantes dunas 
de Erg Chebbi, onde veremos nômades e seu estilo 
de vida, camelos pastando, etc. Continuação para 
Arfoud. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) ARFOUD-ALNIF-AGDZ-
OUARZAZATE (350 kms)
Café da manhã. Da saída do hotel passaremos por 
um mar de tamareiras, mais de 1,5 milhão. O Vale do 
Draa se estende por 200 km, dando sustento a toda 
a região. Graças ao rio Draa, que dá nome ao vale, 
encontramos zonas muito férteis ricas em cereais, 
legumes, henna e árvores frutíferas. O Vale do Draa 
é o segundo da África, atrás do Nilo, e ainda escon-
de Kasbahs e vilarejos em seu interior. Chegada a 
Ouarzazate. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quinta) OUARZAZATE-TIZI N’TICHKA-
MARRAKECH
Café da manhã. Visita ao Estúdios Atlas, aqui veremos 
cenários em que foram rodados filmes famosos e nos 
sentiremos como verdadeiros atores. Ouarzazate é 
um importante centro para a indústria cinematográfi-
ca do país, onde foram filmados, desde A Jóia do Nilo, 
Lawrence da Arábia, Kundun, Gladiador ou o Reino 

8
DIAS

Marrakech 3. Ait Ben Haddou 1. 
Merzouga 1. Arfoud 1. Ouarzazate 1.NOITES

dos Céus, Asterix e Obelix... entre muitos outros. 
Visita panorâmica de Ouarzazate até sua medina, 
passeio a pé por suas vielas e visita ao Kasbah de 
Taourirt, antiga residência do Paxá da cidade. Partida 
para Marrakech. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sexta) MARRAKECH
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos descan-
sar e fazer alguma atividade opcional ao seu gosto, 
como experimentar um tradicional hammam, ou 

Sábados (Todo o ano)
Datas de saída: 

um passeio ao pôr do sol em carruagens puxadas 
por cavalos ou um jantar-show. Neste último caso, 
o almoço no hotel pode ser incluído para que seu 
jantar seja livre. Hospedagem.

8º Dia (Sábado) MARRAKECH
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o 
aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: O itinerário pode ser modificado sem alterar subs-
tancialmente os serviços.

Marrakech

Ouarzazate
Ait Ben Haddou

Merzouga

Arfoud 

Escanea-me

Incluindo
• Traslado de chegada/saída do aeroporto em 

Marrakech.
• Ônibus com WI-FI grátis.
• Visitas com guia local.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 6 jantares.
• Seguro turístico.

Cidade Hotel “T” Hotel “P”

Marrakech Almas Palm Plaza

Ait Ben Haddou Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay Xaluca 
Tombouctou

Arfoud Xaluca Maadid / 
Chergui

Xaluca Maadid /  
Chergui

Ouarzazate Club Hanane /  
Oscar by Atlas 
Studios

Le Berbere 
Palace

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo 1.135 $ 1.370 $
Supl. quarto single 230 $ 355 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 20 $ 135 $
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Marrakech 3. Rabat 1. 
Tânger 2. Fez 2.NOITES

DESDE

1.265 $

1º Dia (Quarta) MARRAKECH
Bem-vindo ao Marrocos, o país dos contrastes. Che-
gada a Marrakech, assistência e traslado ao hotel. 
As chegadas fora do horário podem incorrer em 
custos adicionais para transporte privado. Jantar e 
Hospedagem.

2º Dia (Quinta) MARRAKECH
Após o café da manhã, visita a Marrakech, uma das 
mais importantes cidades imperiais. A visita começa 
na Mesquita Koutouia, antigamente utilizada como 
livraria, é o símbolo da cidade. Continuaremos até 
o suntuoso Palácio Bahia, construído no século XIX 
por centenas de artesãos de Fez. Continuação do 
bairro judeu ou Mellah através da praça kissaría até a 
praça Djmaa El Fna, um museu vivo e patrimônio cul-
tural imaterial da Humanidade, onde contadores de 
histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte dos milagres. Continuamos pelo mercado e 
seus becos cheios de lojas, oficinas e esplanadas 
para descobrir as guildas artesanais de carpinteiros, 
afiadores e uma farmácia berbere de remédios e 
produtos naturais principalmente de argão e deriva-
dos. Retorno à praça e tempo livre antes do almoço 
em restaurante típico. À tarde, recomendamos fazer 
atividades extras para completar a experiência nesta 
cidade única. Hospedagem.

3º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Após o café da manhã partiremos para a capital 
administrativa do país, outra das cidades imperiais 
e residência oficial da família real. Rabat é uma cida-
de importante e bonita que transmite tranquilidade 
e elegância. Na chegada, visitaremos seus pontos 
turísticos, como a Torre Hassan, uma mesquita ina-
cabada que se ergue dominando a esplanada com 
mais de 200 colunas e o Mausoléu de Mohamed V, 
construído em memória do sultão que conquistou 
a independência do país e no qual a guarda real, 
em vestido de gala colorido e a cavalo, guarda a 
entrada do monumento. Tarde livre para passear 
pela medina, Kasbah de Oudayas e seu passeio nas 
margens do rio Buregreg. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Sábado) RABAT- TÂNGER (250 kms)
Após o café da manhã saída para Tânger. À che-
gada passeio panorâmico para ver os arredores da 
cidade, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

C-994

5º Dia (Domingo) TÂNGER
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos visitar 
Chaouen, conhecida como a cidade azul. Sem dúvida 
um dos lugares mais bonitos do país. As suas ruelas 
caiadas de azul e a sua vida na aldeia e as gentes 
da montanha tornam-a única. Não percas! Jantar e 
hospedagem.

6º Dia (Segunda) TÂNGER -VOLUBILIS-FEZ  
(300 kms)
Café da manhã e saída, pelo Atlas Médio, em direção 
a Fez. Primeira parada em Volubilis para visitar suas 
ruínas romanas, a rota principal Decumanus Máximos, 
que começa no portão de Tânger e termina no Arco 
do Triunfo de Caracalla de 217 d.C. É pavimentada 
e cercada por casas espaçosas e decoradas. Con-
tinuação para Meknés, uma das cidades imperiais 
que se tornou a capital de Marrocos sob o reinado 
de Moulay Ismail. Visitaremos sua medina, sua pra-
ça El-Hedim e seu famoso portão Bab Al Mansour, 
provavelmente o mais bonito de Marrocos. À tarde 
chegada a Fez. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã e visita à primeira das cidades impe-
riais, Fez, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver 
o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a 
caminho do fascinante mundo da medina de Fez El 
Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO com 785 mesquitas e 
mais de 2.000 praças, ruas e becos que representam 
um labirinto de retorno no tempo. De Bab Boujloud 
à praça Es-Seffarine faremos uma viagem através 
dos séculos IX ao XIX, ao longo do caminho apren-

Quartas-feiras (Todo el año)
Datas de saída: 

9
DIAS

Fez

Tânger

Rabat

Casablanca

Marrakech

deremos como essas vielas estão estruturadas, as 
diferentes construções que compõem as muralhas da 
medina, além de suas guildas de artesãos e bairros 
como o de curtidores de couro ou alfaiates para ver 
suas antigas formas de trabalhar. Visitaremos uma 
Medersa e terminaremos ao som do martelo dos 
ferreiros trabalhando o cobre como faziam centenas 
de anos atrás. Almoço em restaurante típico. Tempo 
livre. Hospedagem.
8º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Café da manhã e saída para Marrakech. A jornada 
de hoje é clama. Primeira parada em Casablanca, 

a capital econômica do país, com tempo livre para 
desfrutar ao longo de sua famosa Corniche e visitar 
a Grande Mesquita Hassan II, cuja construção foi 
trabalhada por mais de 3.000 artesãos. A viagem de 
hoje nos permite ficar em Casablanca ou continuar 
até Marrakech, dependendo de onde temos nosso 
voo de partida. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã e traslado de saída para o aeroporto. 
Fim dos serviços.

Nota: O itinerário poderá ser alterado sem variar substan-
cialmente os serviços.

Escanea-me

Incluindo
• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto.

• Ônibus com WI-FI, gratuito.

• Guia acompanhante.

• Visita com guia local em Marrakech, Rabat, 
Tânger e Fez. 

• Café da manhã buffet diário.

• 2 almoços e 6 jantares.

• Seguro turístico.

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Almas /  

Meriem
Kenzi Rose Garden /  
Palm Plaza

Rabat Farah Rabat Farah Rabat
Tânger Farah Tanger /  

Hilton Garden Inn
Farah Tanger /  
Hilton City Center

Fez Atlas Volubilis /  
Menzeh Zalagh

Les Merinides / 
Zalagh Parc Palace

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo 1.265 $ 1.450 $
Supl. quarto single 305 $ 365 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 125 $ 140 $
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DUNAS E KASBAHS

Marrakech 2. Ait Ben Haddou 1. Merzouga 1. 
Arfoud 1. Fez 2. Tânger 2.NOITES

DESDE

1.275 $

1º Dia (Sexta) MARRAKECH
Chegada ao aeroporto de Marrakech. Traslado ao 
hotel. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Sábado) MARRAKECH
Café da manhã. Manhã livre. Almoço em restaurante 
típico. À tarde, a visita começa em direção à Mes-
quita Koutouia, antigamente usada como livraria, 
é o símbolo da cidade. Seguimos para o suntuoso 
Palácio Bahia, construído no século XIX por cente-
nas de artesãos de Fez. Do bairro judeu ou Mellah 
e através da praça Kissaría chegaremos à praça 
Djmaa El Fna, um museu vivo e patrimônio cultural 
imaterial da Humanidade, onde contadores de his-
tórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem um autêntico 
“corte dos milagres”. Entramos no mercado e suas 
ruas estreitas cheias de lojas, oficinas e esplanadas. 
Conheceremos suas guildas de carpinteiros, amo-
ladores, sapateiros e muito mais. No final da visita, 
tempo livre. À noite você pode ter um jantar opcional 
com show. Hospedagem.

3º Dia (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Partida para Ait Ben 
Haddou através do Tizi N’Tichka a 2.256 metros, 
nas montanhas do Alto Atlas, ligando Marrakech a 
Ouarzazate e tornando-se assim o primeiro portão 
para o Saara. À tarde, visita ao Kasbah mais famoso 
de Marrocos, Património Mundial da UNESCO e um 
dos cenários mais utilizados em Hollywood. Jantar 
e hospedagem.

4º Dia (Segunda) AIT BEN HADDOU 
(OUARZAZATE)-TODRA -MERZOUGA (395 kms)
Hoje será um dia emocionante. Após o café da manhã, 
visitaremos os vales das cidades de Kelaa M’Gouna, 
famosas pelo cultivo de rosas e Boumalne du Dades, 
formada por uma grande rede de desfiladeiros ideais 
para caminhantes e alpinistas. Faremos uma parada 
para ver as Gargantas do Todra, que atingem até 
300 metros de altura. Continuação para o Sahara. A 
lenda conta “Quando uma família rica se recusou a 
ajudar uma mulher pobre e seu filho, Deus, ofendido, 
enterrou-os sob montes de areia a 50 km de Arfoud, 
hoje conhecido como as dunas de Erg Chebbi”. Jan-
tar e hospedagem em hotel ou barraca entre dunas, 

C-9510

conforme sua escolha. (INFORMAR AO SOLICITAR 
A RESERVA).

5º Dia (Terça) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD 
(65 kms)
Café da manhã. Possibilidade de passar a manhã livre 
no acampamento ou fazer uma excursão opcional, 
em um passeio em veículo 4x4, pelas gigantes dunas 
de Erg Chebbi. Ao longo da manhã o sol desenha 
sombras e cores diferentes sobre elas. Veremos 
nômades e seu estilo de vida, camelos pastando e 
visitaremos os músicos de Khamlia. Retorno ao hotel 
para continuar a rota para Arfoud. Resto da tarde 
livre. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quarta) ARFOUD-ER RACHIDIA-
IFRANE-FEZ (420 kms)
Café da manhã. Partida em direção a Fez, atravessa-
remos o Médio Atlas e suas múltiplas paisagens. Este 
longo dia será animado pelas paisagens rochosas de 
Er Rich e palmeirais, as planícies do Médio Atlas, os 
bosques da região de Azrou e as montanhas cobertas 
de neve de Ifrane. Chegada tarde à civilização, Fez, a 
capital religiosa de Marrocos. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, Fez, a capital intelectual de Marrocos. Começa-
remos com um passeio panorâmico para ver o palácio 
real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho do 
fascinante mundo da medina de Fez El Bali, a mais 
antiga e maior de Marrocos, Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO com 785 mesquitas e mais de 

Sextas-feiras (Todo o ano)
Datas de saída: 

10
DIAS

2.000 praças, ruas e vielas que representam uma volta 
labiríntica no tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Se-
ffarine faremos uma viagem através dos séculos IX ao 
XIX, ao longo do caminho aprenderemos como essas 
vielas estão estruturadas, as diferentes construções 
que compõem as muralhas da medina, além de suas 
guildas de artesãos e bairros como o de curtidores 
de couro ou alfaiates para ver suas antigas formas 
de trabalhar. Visitaremos uma Medersa e terminare-
mos ao som do martelo dos ferreiros trabalhando o 
cobre como faziam centenas de anos atrás. Almoço 
em restaurante típico. À tarde, recomendamos uma 
excursão opcional a Meknés, a última das cidades 
imperiais. Hospedagem.

8º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Rabat é uma cidade importante e 
bonita que transmite tranquilidade e elegância. Visi-
taremos seus pontos turísticos como a Torre Hassan, 
uma mesquita inacabada que se ergue dominando 
a esplanada com mais de 200 colunas, e o Mausoléu 
de Mohamed V, construído em memória do sultão 
que conquistou a independência do país e no qual 
a guarda real , em vestidos de gala coloridos e a 
cavalo, guardam a entrada do monumento. À tarde 
continuação para Tânger. Jantar e hospedagem.

9º Dia (Sábado) TÂNGER-TETOUAN/CHAOUEN-
TÂNGER (240 kms)
Após o café da manhã, visitaremos a cidade de 
Tetouan, conhecida como “a pomba branca”, visita-
remos locais de interesse como a praça Moulay El 
Mehdi e a Ensanche espanhol até à praça Hassan II, 

onde está localizado o Palácio Real. Continuação pelo 
bairro a Luneta e pelo bairro judeu e terminaremos 
pela sua medina, Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO até a entrada de Bab Okla. Continuação da 
rota para Chaouen. Na chegada, caminharemos por 
suas ruelas brancas caiadas de azul, seus recantos e 
história até chegarmos à praça Outta El Hammam, 
onde teremos tempo livre. Retorno a Tânger à tarde. 
Jantar e hospedagem.

10º Dia (Domingo) TÂNGER
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o 
aeroporto. Fim dos serviços.

Nota: O itinerário pode ser modificado sem alterar subs-
tancialmente os serviços.

Marrakech

Tânger

Rabat

Ait Ben Haddou
Merzouga

Arfoud

Fez

Escanea-me

Incluindo
• Traslados de chegada/saída do aeroporto.
• Ônibus com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visitas com guia local.
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 7 jantares.
• Seguro turístico.

Cidade Hotel “T” Hotel “P”

Marrakech Almas Palm Plaza

Ait Ben 
Haddou

Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay Xaluca Tombouctou

Arfoud Xaluca Maadid / 
Chergui

Xaluca Maadid /  
Chergui

Fez Atlas Volubilis/
Menzeh Zalagh

Les Merinides / 
Zalagh Parc Palace

Tânger Farah Tanger /  
Hilton Garden Inn

Farah Tanger /  
Hilton City Center

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD
“T” “P”

Em quarto duplo 1.275 $ 1.410 $
Supl. quarto single 355 $ 470 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 95 $ 145 $
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2.720 $
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9
DIAS

Joanesburgo 1. Área Kruger 2. 
Cidade do Cabo 3. Cataratas Vitória 2.NOITES

Escanea-me

1º Dia (Segunda) JOANESBURGO 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospeda-
gem. Restante do dia livre. 
2º Dia (Terça) JOANESBURGO-MPUMALANGA-  
ÁREA DE KRUGER 
Café da manhã. Saída para a área do Parque Kruger 
atravessando a espetacular província de Mpumalan-
ga e visitando lugares de beleza estonteante, como 
os Bourke’s Potholes, a Janela de Deus ou o Blyde 
River Canyon. Jantar e hospedagem. 
3º Dia (Quarta) ÁREA DE KRUGER 
Estadia em regime de meia pensão. Hoje desfruta-
remos de um safari fotográfico de dia completo em 
veículo 4x4 aberto no Parque National Kruger. Esta 
é uma das maiores áreas protegidas da África e um 
paraíso para os amantes da natureza. Possibilidade de 
encontrar os animais denominados “Big 5” pelos pri-
meiros caçadores europeus que chegaram à região: 
elefante, leão, búfalo, rinoceronte e leopardo, além 
de muitas outras espécies de mamíferos e centenas 
de espécies de aves. 
4º Dia (Quinta) ÁREA DE KRUGER-PRETÓRIA- 
CIDADE DO CABO (avião)
Café da manhã. Retorno a Joanesburgo com visita 
panorâmica no caminho para Pretória, uma das cida-
des mais históricas e monumentais do país. Saída para 
embarcar no vôo para a Cidade do Cabo. Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 
5º e 6º Dia (Sexta e Sábado) CIDADE DO CABO 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para des-
frutar desta cidade encantadora passeando em 
seu centro histórico e no animado Waterfront. Você 
pode participar de um dos interessantes passeios 
opcionais, como a Excursão à Península, durante a 
qual é possível observar leões marinhos, pinguins e 
o Cabo da Boa Esperança; Excursões aos vinhedos 
para degustar os excelentes vinhos da África do Sul; 

Observação de baleias ou mesmo dar um mergulho 
com tubarões-brancos.
7º Dia (Domingo) CIDADE DO CABO-
JOANESBURGO-CATARATAS VITÓRIA (avião) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e partida 
em voo para as Cataratas Vitória via Joanesburgo. 
(Consultar opção de voo direto). Chegada e traslado 
ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem.
8º Dia (Segunda) CATARATAS VITÓRIA 
Hospedagem e café da manhã. Visita com guia em 
espa nhol às impressionantes Cataratas Vitória. O 
caudaloso rio Zambeze se precipita num abismo 
de mais de 100 metros, criando uma espetacular 
nuvem de água vaporizada que era chamada pelos 
nativos de Mosi-Oa-Tunya, “a fumaça que troveja”.  
9º Dia (Terça) CATARATAS VITÓRIA-
JOANESBURGO (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo de volta a Joanesburgo. Fim dos serviços.

Cidade Hotel/Lodge Opção
Johannesburgo Holiday Inn JIA A

Silverbirch B
D´Oreale Grande C

Area Kruger Bundu Lodge A
 Ingwenyama Resort B
 Country Boutique Hotel  C
Cidade do Cabo Signature Lux Foreshore A
 Park Inn Foreshore  B
 Radisson Residence  C
Cataratas Victoria The Kingdom / Elephant Hills A / B

Victoria Falls Hotel C

Hoteis/Lodges previstos Datas de saída: Segundas-feiras

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Opção A Opção B Opção C

Em  
quarto 
duplo

Supl.  
quarto 
single

Em  
quarto 
duplo

Supl.  
quarto 
single

Em  
quarto 
duplo

Supl.  
quarto 
single

Março 2.720 $ 765 $ 2.770 $ 725 $ 3.630 $ 1.435 $
1/Abril - 30/Setembro 2.735 $ 690 $ 2.790 $ 655 $ 3.705 $ 1.505 $
1/Outubro – 15/Dezembro 2.735 $ 690 $ 2.790 $ 655 $ 3.630 $ 1.435 $

Nota: SOUTHAFRICAN AIRWAYS. Voos em classe V. Taxas aeroportuárias e de combustível sujeitos a alterações, consulte ao 
fazer a reserva.

Incluindo
• Traslados de chegada e saída.
• Voo doméstico em classe turística. Tarifas 

dinâmicas.
• Ingressos para o Parque Nacional Kruger.
• Regime de hospedagem e café da manhã 

em Joanesburgo, Suazilândia, Durban, Porto 
Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn e Cidade do Cabo.

• Regime de meia pensão em safari e Zululand 
(Bebidas não inclusas).

• Visita Rota Panorâmica.
• Safári de dia inteiro no Kruger NP com veículo 

4x4.
• Show cultural na Zululândia.
• Visita à fazenda de avestruzes.
• Visite às cavernas de Cango.
• Guia em espanhol.
• Assistência em espanhol durante toda a estadia.
• Seguro básico de viagem.
• Taxas aéreas.

Cataratas Victoria

Joanesburgo

Mpumalanga

Área de Kruger
Pretoria

Cidade do Cabo

Não inclui
• Vôos internacionais.
• Vistos.
• Seguro opcional de assistência em viagem e 

cancelamento. (Consultar).

Observações importantes:
- A bagagem permitida em todos os aeródromos dos Lod-

ges é uma maleta que não ultrapasse 25 cm X 30 cm x 64 
cm de comprimento e seu peso não poderá ultrapassar 
15 kg. A bagagem de mão não pode ultrapassar 5 kg. O 
excesso de bagagem será armazenado no aeroporto no 
caso de voos Charter. Esta regra será aplicada a todos 
os voos independentemente da sua ocupação.

- Na África do Sul foi implementada uma política relativa 
ao peso e dimensões da bagagem para todos os voos 
Domésticos/Internos e Regionais (dentro do continente 
africano)

- Domésticos/Internos (dentro da África do Sul) 
Bagagem despachada

Classe Executiva Classe Econômica
1 mala de no máximo 32kg 
(70lb) e de dimensões 
máximas de 900mm de 
comprimento x 450mm de 
largura x 720mm de altura

1 mala de no máximo 20kg 
( 50lb) e dimensões máxi-
mas de 550mm de compri-
mento x 400mm largura x 
500mm de altura.

Na cabine

Classe Executiva Classe Econômica
2 x peças não superiores a 
8kl (18ln) + 1 laptop

1 x peça não superior a 8 
kl (18ln) + 1 laptop

- Toda bagagem despachada no aeroporto de Joanesburgo 
deve ter pelo menos um lado plano e sem alças ou alças 
soltas.

- Nos programas que incluem saída para o Kruger por 
estrada, tenha em conta que as visitas que se efectuam 
estão sujeitas à disponibilidade de tempo e às condições 
metereológicas. Dependendo desses fatores, é possível 
que algumas delas não possam ser realizadas, princi-
palmente nos meses de junho, julho e agosto, quando 
escurece antes e não é permitida a entrada após as 17h.

- Nos programas que incluem a extensão ao Kruger por 
estrada, observe que a visita a Pretória é panorâmica e 
sua duração dependerá do tempo disponível. A prioridade 
nesta viagem é chegar ao aeroporto de Joanesburgo com 
tempo para conexão aos destinos correspondentes, por-
tanto, se necessário, esta visita será reduzida em duração.

- Nos programas que incluem safári de dia inteiro no Kruger 
Park, a duração deste será de aproximadamente 8 horas.

- A ordem das visitas pode ser alterada por motivos téc-
nicos.

- Em alguns países é necessário pagar as taxas de partida, 
são as próprias taxas do país. Também existem cidades 
que exigem que os clientes paguem uma taxa turística 
diretamente no hotel.

- O valor das taxas aéreas e combustível estão sujeitos 
a alteração até o momento da emissão das passagens 
aéreas.

- Os preços foram calculados na data da emissão do pro-
grama, em caso de aumento de câmbio, combustível, 
ou outras fontes de energia e de impostos e taxas sobre 
serviços de viagens, o preço pode ser aumentado.

- Consultar possíveis suplementos mediante disponibili-
dade nas classes aéreas listadas e períodos especiais. As 
tarifas aéreas podem variar, o preço será confirmado no 
momento da emissão da passagem aérea.
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14
DIAS

Joanesburgo 1. Area Kruger 2.  
Suazilândia 1. Shakaland 1. 
Durban 1. Porto Elizabeth 1.  
Knysna 1. Oudtshoorn 1. 
Cidade do Cabo 4.

NOITES
DESDE

3.660 $

1º Dia (Segunda) JOANESBURGO
Chegada a Joanesburgo, assistência e traslado ao 
hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Terça) JOANESBURGO-MPUMALANGA- 
ÁREA DE KRUGER
Café da manhã. Saída para os arredores do Parque 
Kruger atravessando a espetacular província de 
Mpumalanga e visitando lugares de beleza eston-
teante, como os Bourke’s Potholes, a Janela de Deus 
ou o Blyde River Canyon. Chegada à área de Kruger. 
Jantar e hospedagem.
3º Dia (Quarta) ÁREA DE KRUGER
Estadia em regime de meia pensão. Safári fotográfico 
de dia completo em veículo 4x4 aberto no Parque 
Kruger. Esta é uma das maiores áreas protegidas da 
África e um paraíso para os amantes da natureza. 
Hospedagem.
4º Dia (Quinta) ÁREA DE KRUGER-
SUAZILÂNDIA
Café da manhã. Saída para o pequeno reino inde-
pendente de Suazilândia com suas belas paisagens 
e culturas ancestrais. Hospedagem.
5º Dia (Sexta) SUAZILÂNDIA–SHAKALAND
Café da manhã. Seguimos em direção à terra da 
tribo Zulu, povo do mítico Rei Shaka. Assistimos a 
um show cultural onde aprendemos os costumes 
desta tribo e vemos suas danças tradicionais. Jantar 
e hospedagem.
6º Dia (Sábado) SHAKALAND-DURBAN
Café da manhã. Passando em meio às plantações 
de cana de açúcar, chegaremos a Durban, às mar-
gens do Oceano Índico. Tarde livre. Hospedagem. 
7º Dia (Domingo) DURBAN-PORTO ELIZABETH 
(avião) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no vôo para Porto Elizabeth. Chegada e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre nesta cidade histórica. 
Hospedagem. 
8º Dia (Segunda) PORTO ELIZABETH-KNYSNA
Café da manhã. Vamos percorrer a Rota Jardim 
(Garden Route) em direção a Knysna, visitando antes 
a espetacular floresta Tsitsikamma. Hospedagem. 
9º Dia (Terça) KNYSNA-OUDTSHOORN
Café da manhã. Na parte da manhã visitaremos uma 
fazenda de avestruzes. Almoço. Na parte da tarde, 
visita às Cango Caves, cavernas com magníficas 
formações de estalactites. Hospedagem 
10º Dia (Quarta) OUDTSHOORN- 
CIDADE DO CABO
Café da manhã. Saída para a Cidade do Cabo pas-
sando por Hermanus, de onde, se tivermos sorte e 
dependendo da época do ano, poderemos observar 
as baleias. Hospedagem. 

11º a 13º Dias (Quinta, Sexta e Sábado)  
CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dias livres para desfrutar desta char-
mosa cidade percorrendo seu centro histórico ou a 
animada orla. Possibilidade de excursões opcionais 
tão interessantes como a excursão ao Cabo da Boa 
Esperança durante a qual veremos leões marinhos, 
pinguins e o ponto onde os dois oceanos se encon-
tram, excursões às vinhas para provar os excelentes 
vinhos sul-africanos, avistamentos de baleias ou mes-
mo mergulhar com tubarões brancos. Hospedagem.
14º Dia (Domingo) CIDADE DO CABO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.
Observações importantes:
- A bagagem máxima permitida em todos os aeródromos 

dos Lodges é uma maleta que não ultrapasse 25cm X 
30cm x 64cm de comprimento e seu peso não poderá 
ultrapassar 15kg. A bagagem de mão não pode ultra-
passar 5 kg. O excesso de bagagem será armazenado no 
aeroporto no caso de voos Charter. Esta regra aplica-se 
a todos os voos independentemente da sua ocupação. 

- Na África do Sul, foi implementada uma política relati-
va ao peso e dimensões das malas para todos os voos 
Domésticos/Internos e Regionais (dentro do continente 
africano). 

- Voos domésticos/internos (dentro da África do Sul).
Bagagem despachada

Classe Executiva Classe Econômica
1 maleta de un Máximo de 
32 kg (70lb) y de dimensio-
nes máxima de 900mm de 
Largo x 450mm de ancho x 
720mm de Alto

1 maleta de un Máximo de 
20 kg (50lb) y de dimensio-
nes máximas de 550mm de 
Largo x 400mm de ancho x 
500mm de Alto

Na cabine

Classe Executiva Classe Econômica
2 x peças não excedendo
o 8 kl (18ln) + 1 laptop

1 x peça não excedendo
8kl (18ln) + 1 laptop

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Opção A Opção B Opção C

Em  
quarto 
duplo

Supl.  
quarto 
single

Em  
quarto 
duplo

Supl.  
quarto 
single

Em  
quarto 
duplo

Supl.  
quarto 
single

Março 3.675 $ 725 $ 4.035 $ 755 $ 4.545 $ 1.230 $
1/Abril – 30/Setembro 3.660 $ 710 $ 3.940 $ 745 $ 4.380 $ 1.145 $
1/Outubro – 15/Dezembro 3.675 $ 725 $ 4.065 $ 755 $ 4.565 $ 1.250 $

Nota:  SOUTHAFRICAN AIRWAYS. Voos em classe V. Taxas aeroportuárias e de combustível sujeitos a alterações, consulte ao 
fazer a reserva.

Incluindo
• Traslados de chegada e saída.
• Voo doméstico em classe turista.  

Tarifas dinâmicas.
• Entradas no Kruger NP.
• Hospedagem e café da manhã em Joanesburgo, 

Suazilândia, Durban, Port Elizabeth, Knysna, 
Oudtshoorn e Cidade do Cabo.

• Meia pensão no safari e Zululand  
(bebidas não incluídas).

• Visita Rota Panorâmica.
• Safari dia inteiro no Kruger NP com veículo 4x4.
• Espetáculo cultural em Zululand.
• Visita fazenda de avestruzes.
• Visita grutas de Cango.
• Guia em espanhol.
• Acompanhamento em espanhol durante toda 

a estadia.
• Seguro básico de viagem.
• Taxas aéreas.

Joanesburgo

Mpumalanga

Área de Kruger

Suazilândia

Shakaland

Durban

Porto Elizabeth
Knysna

OudtshoornCidade do Cabo

Datas de saída: Segundas-feiras
Março 13 27  
Abril 10 24  
Maio 8 22  
Junho 5 19  
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 11 25  
Outubro 9 23  
Novembro 6 20  
Dezembro 4  

Cidade Hotel Cat.

Joanesburgo Holiday Inn JIA A 
Silverbirch B
D´ Oreale Grande C

Area Kruger Bundu Lodge A
Ingwenyama Resort  B
Country Boutique C

Suazilândia Happy Valley A / B
Royal Villas C

Shakaland Dumazulu Lodge A / B / C

Durban Onomo Durban A
Southern Sun Elangeni B / C

Porto Elizabeth Kelway A
The Paxton B
The Boardwalk  C

Ruta Jardín The Graywood /  
Protea Riempies 

A

Knysna Log Inn / Hlangana B
The Rex / Surval C

Cidade do Cabo Signature Lux Foreshore A
Park Inn Foreshore  B
Radisson Residence C

Hoteles/Lodges previstos 

- Em alguns países é necessário pagar as taxas de partida, 
são as próprias taxas do país. Também existem cidades 
que exigem que os clientes paguem uma taxa turística 
diretamente no hotel. 

- O valor das taxas aéreas e combustível estão sujeitos 
a alteração até o momento da emissão das passagens 
aéreas. 

- Os preços foram calculados na data de emissão do pro-
grama. Em caso de aumento do câmbio, combustível, 
ou outras fontes de energia e de impostos e taxas sobre 
serviços de viagens, o preço pode ser aumentado. 

- Consultar possíveis suplementos mediante disponibili-
dade nas classes aéreas listadas e períodos especiais. As 
tarifas aéreas podem variar, o preço será confirmado no 
momento da emissão da passagem aérea. 

- Toda a bagagem despachada no aeroporto de Joanes-
burgo deve ter pelo menos um lado plano e sem alças 
ou alças soltas. 

- Nos programas que incluem saída para o Kruger por 
estrada, tenha em conta que as visitas que se efectuam 
estão sujeitas à disponibilidade de tempo e às condições 
metereológicas. Dependendo desses fatores, é possível 
que algumas delas não possam ser realizadas, princi-
palmente nos meses de junho, julho e agosto, quando 
escurece antes e não é permitida a entrada após as 17h. 

- O dia inteiro de safári no Kruger Park, a duração deste 
será de aproximadamente 8 horas. 

- A ordem das visitas pode ser alterada por motivos téc-
nicos. 

Não inclui 
• Voos internacionais. 
• Vistos. 
• Seguro opcional para assistência em viagem e 

cancelamento. (Consultar).

Escanea-me
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4.625 $

1º Dia (Segunda) ARUSHA
Chegada a Arusha, assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 
2º Dia (Terça) ARUSHA-TARANGIRE
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional de 
Tarangire. Almoço e safári fotográfico no período 
da tarde. Um ecossistema único e espetacular domi-
nado por magníficos baobás. Possui uma grande 
concentração de animais selvagens, com especial 
destaque para as grandes manadas de elefantes. 
Jantar e hospedagem.
3º Dia (Quarta) TARANGIRE-LAGO MANYARA-
KARATU
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional do 
Lago Manyara para desfrutar de um safári fotográ-
fico. Almoço tipo piquenique. Este pequeno Parque 
Nacional é uma verdadeira joia natural, com densas 
florestas, várzeas e o lago semialcalino. Encontra-
remos búfalos, zebras, grandes elefantes, mais de 
400 espécies de aves e, se temos sorte, poderemos 
admirar os famosos leões escaladores de árvores. 
Continuação para Karatu, aos pés da Cratera de 
Ngorongoro. Jantar e hospedagem.
4º Dia (Quinta) KARATU-NGORONGORO-
SERENGETI
Café da manhã. Safári fotográfico de meio dia no 
interior da Cratera, com almoço tipo piquenique. 
Continuação para o Parque Nacional de Serengeti. 
Jantar e hospedagem.
5º Dia (Sexta) SERENGETI
Estadia em regime de pensão completa. Dia dedi-
cado ao safári fotográfico, com saídas de manhã e 

C-9702

à tarde. Este extenso Parque Nacional abriga todas 
as principais espécies da fauna africana, além de ser 
um dos lugares do mundo com maior concentração 
de vida selvagem. 
6º Dia (Sábado) SERENGETI-KARATU
Café da manhã. Safári na parte da manhã. Almoço 
no Lodge. À tarde, saída para o distrito de Karatu. 
Jantar e hospedagem. 
7º Dia (Domingo) KARATU-ARUSHA
Café da manhã. Retorno a Arusha. Almoço em um 
restaurante local. No horário marcado, traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços. 
Notas importantes:
- Na Tanzânia é proibida a entrada e utilização de todo o 

tipo de sacos de plástico. A utilização deste tipo de sacos 
pode acarretar penalizações financeiras significativas. 

- O marfim é totalmente proibido nos países da África 
Oriental, portanto se deve evitar entrar nesses países com 
qualquer quantidade, por menor que seja. Isso também 
se aplica a qualquer tipo de produto animal africano. 

- À chegada, os passageiros receberão um distintivo da 
associação Kawangware Street Children Project, que 
constitui um contributo dos clientes para o desenvolvi-
mento das comunidades locais, etiquetas de bagagem 
e um chapéu safari. 

- Nos Parques e Reservas Nacionais, realizamos os safaris 
enquanto as horas do dia nos permitem tirar o máximo 
proveito da visita a essa reserva. O safári da tarde nor-
malmente ocorre entre as 16h e as 18h. 

- É importante que a bagagem vá em malas macias (não 
em malas rígidas, são um verdadeiro problema para o 
transporte) e que seja limitada a 15 kg por pessoa. 

- A ordem das visitas pode ser alterada por motivos técnicos. 
- Em alguns países é necessário pagar as taxas de saída, 

são as próprias taxas do país. Também existem cidades 
que exigem que os clientes paguem uma taxa turística 
diretamente no hotel. 

- Os preços foram calculados à data de emissão do pro-
grama. Em caso de aumento de câmbio, combustível, 
ou outras fontes de energia e de impostos e taxas sobre 
serviços de viagens, o preço pode ser aumentado.

7
DIAS

Arusha 1. Tarangire 1. 
Karatu 2. Serengeti 2.NOITES

Incluindo
•Traslados de chegada e saída. 
• Ingressos para parques e reservas. 
•Hospedagem e café da manhã em Arusha. 
•Pensão completa no safari (bebidas não 

incluídas). 
•Durante o safari veículo 4x4 com janela 

garantida. 
•Motorista – Guia em espanhol. 
•Água mineral e garrafas de alumínio em 

veículo de safári. 
•Assistência em espanhol durante toda a 

estadia. 
•Seguro de evacuação aérea Flying Doctors. 
•Seguro básico de viagem.

Segundas-feiras
Datas de saída: 

Serengeti

Tarangire

ArushaKaratu

Escanea-me

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Em quarto duplo Supl. quarto single

1- 28 Março, 28/Setembro - 28/Outubro 4.785  $ 710  $
29/Março – 28/Maio 4.730  $ 430  $
29/Maio – 27/Junho 4.785  $ 710  $
28/Junho – 27/Setembro 4.845  $ 710  $
29/Outubro – 12/Dezembro 4.625  $ 550  $
Nota: Para cada cliente que fizer um safári, será doado US$ 1 por dia para a Fundação Kobo Trust.

Cidade Hotel/Lodge Cat.

Arusha Hotel Kibo Palace A

Tarangire Lake Burunge Tented Camp A

Ngorongoro Ngorongoro Farm A
Tloma Camp A

Serengeti Kati Kati Camp A
Serengeti Sopa Lodge A

Hotéis/Lodges previstos 

Não inclui
• Voos.
• Vistos.
• Seguro opcional de assistência em viagens e de 

cancelamento. (consultar).
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TUNÍSIA, OASIS E CIDADES ROMANAS

1º Dia TUNIS-HAMMAMET 
Chegada ao aeroporto internacional de Tunis. 
Recepção e traslado a Hammamet. Jantar e hospe-
dagem. (A acomodação pode ser em Tunis, depen-
dendo da disponibilidade do hotel) 

2º Dia HAMMAMET-BULLA REGIA-DOUGGA-
HAMMAMET (390 kms) 
Café da manhã. Partida para Bulla Regia, antigo prin-
cipado númida do século II que fazia parte do reino 
de Massinissa, inimigo dos romanos. É a romanização 
da cidade que nos deixou a maior parte dos vestígios 
atuais que ainda preservam casas subterrâneas cujos 
pisos são ricamente revestidos de mosaicos romanos. 
Visita das ruínas: a casa de caça, a casa da Anfitrite, 
as termas, o teatro, o fórum, etc. Continuação até 
Dougga, o local romano mais famoso e visitado 
da Tunísia, declarado Patrimônio da Humanidade. 
Embora seja de origem númida, fundada a.C., as 
ruínas atuais datam da época romana. Visita aos 
restos da antiga Thugga (Dougga): o teatro, o capi-
tólio, o fórum, as termas, as casas, o lugar da rosa 
dos ventos, o arco triunfal, o mausoléu líbio-púnico, 
etc. Retorno a Hammamet. Jantar e hospedagem. 

3º Dia HAMMAMET-KAIROUAN-SBEITLA-
TOZEUR (400 kms) 
Café da manhã. Partida para Kairouan, a cidade 
sagrada do Islã, a primeira cidade fundada pelos 
árabes na Tunísia e declarada Patrimônio da Humani-
dade. Visita de seus monumentos antigos, os tanques 
de água, antigas obras hidráulicas construídas pela 
dinastia Aghlabid, Mausoléu do Barbeiro chamado 
Sidi Sahib. Visita da Grande Mesquita de Okba, a pri-
meira mesquita construída na Tunísia. Visita panorâ-
mica da antiga Mesquita das Três Portas, a Medina 
de Kairouan com seus souks e ruas estreitas. À tarde, 
partida para Sbeitla e visita às ruínas de Sufeitula, 
uma antiga cidade bizantina rica em monumentos 
bem preservados, como o Arco de Diocleciano, as 
termas, o teatro, as basílicas, o fórum, o Capitólio, os 
batistérios, etc. . Depois vamos para Sítiela Tozeur, 
cidade oásis capital da província de Bled El Jerid “O 
país das palmeiras”. Jantar e hospedagem. 

4º Dia TOZEUR-CHEBIKA-TAMERZA-MIDES-
TOZEUR (150 kms) 
Café da manhã. Partida para a excursão em 4X4 aos 
oásis montanhosos da Cordilheira do Atlas, muito 
perto da fronteira com a Argélia. Visita do oásis 
Chebika com sua magnífica paisagem montanhosa 
no coração das montanhas com suas nascentes natu-
rais. Continuação para Tamerza e visita às cascatas 
e à antiga cidade abandonada que oferece vistas 
espetaculares. Partida para Mides, o terceiro oásis 
montanhoso localizado perto da fronteira com a 
Argélia, visita ao famoso Canyon, local de filmagem 

do filme “O Paciente Inglês”. À tarde, partida para 
Tozeur, visita do centro histórico para descobrir a 
arquitetura típica das casas adornadas com tijolos 
de adobe. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem. 

5º Dia TOZEUR-CHOTT EL DJERID-DOUZ 
Café da manhã. Visita ao museu etnográfico de 
artes e tradições populares Dar Cheraiet. Visita ao 
museu Eden Palm, onde faremos uma degustação 
dos produtos derivados das tâmaras. Visita ao centro 
histórico para conhecer a arquitetura típica das casas 
com as fachadas revestidas a tijolos de adobe. Par-
tida para o lago salgado Chott El Jerid, uma imensa 
depressão salina com paisagens inusitadas. Após 
a parada para fotos no lago salgado, continuação 
até Douz, a cidade chamada “o Portão do Deserto” 
com visita à cidade conhecida pelas oficinas de 
fabricação “Balgha”, calçados de pele de camelo. À 
tarde, saída para as dunas do deserto para admirar 
um belo pôr do sol com possibilidade de fazer um 
passeio de camelo para admirar as dunas de areia 
(opcional). Jantar e hospedagem. 

6º Dia DOUZ-TAMEZRET-MATMATA-GABES-
HAMMAMET 
Café da manhã. Partida para Tamezret, uma cidade 
berbere conhecida por seus cemitérios de pedra, 
passeio pela cidade até à mesquita para uma visita 
muito bonita, visita ao pequeno museu de trajes 
típicos berberes. Continuação para Matmata, uma 
vila berbere famosa por suas casas trogloditas esca-
vadas no solo e sua paisagem lunar, visita a uma 
casa troglodita habitada para conhecer o estilo 
de vida dos berberes. Em seguida, partida para El 
Djem, visita do famoso anfiteatro romano datado do 
século III d.C., o terceiro do mundo com capacidade 
para 35.000 espectadores. Em seguida, seguiremos 
para Sousse, capital do Sahel, visitaremos a Medina 
Árabe inscrita na lista do Patrimônio Mundial com 

seus mercados tradicionais. Partida para Hammamet. 
Jantar e hospedagem. 

7º Dia HAMMAMET-EL BARDO-MEDINA – 
CARTAGO-SIDI BOU SAID-TUNIS (150 kms) 
Café da manhã. Partida para a Medina de Tunis, 
declarada Património da Humanidade, visita para 
conhecer os antigos monumentos da era árabe e 
os tradicionais souks com os seus produtos típicos. 
Partida para Cartago, a antiga capital do Império 
Púnico que dominava o comércio marítimo nas duas 
bacias do Mediterrâneo, chegada e visita a Tofeto, 
um antigo santuário cartaginês dedicado aos deuses 
mais venerados da cidade. Visita aos portos púnicos 
que abrigavam a frota comercial e militar de Cartago. 
Em seguida, visitaremos Sidi Bou Said, uma pequena 
cidade que se destaca pela beleza de sua arquitetura 

especial e suas casas pintadas de azul e branco cujas 
varandas são decoradas com treliças. Partida para a 
cidade de Tunis. Jantar e hospedagem. 

8º Dia TUNIS-AEROPORTO (20 kms) 
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o 
aeroporto. Fim dos serviços. 

Notas:
- A ordem das visitas pode ser alterada por motivos alheios 

à nossa vontade, mas sempre respeitando o conteúdo 
do programa. 

- A ordem das visitas do programa pode mudar depen-
dendo dos dias em que os museus estão fechados ou 
outras circunstâncias excepcionais. 

- O jantar no dia de chegada assim como o café da manhã no 
dia de partida dependem sempre dos horários dos voos.

Cidade Hotel Cat.
Hammamet Le Royal Hammamet 5*

Mehari Hammamet 5*
Tozeur Ras El Ain / Ksar Rouge 4*
Douz Sahara Douz 4*
Tunis África / El Mouradi Gammarth 4*

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados de chegada e saída.
• Transporte em veículo com ar condicionado 
• Café da manhã diário.
• 7 jantares.
• Visitas indicadas no programa.
• Excursão em 4x4 aos oásis da montanha (6 

pessoas por carro)
• Guia profissional em espanhol durante todo 

o circuito.

Hammamet

Tunis

Douz

Tozeur

Hammamet 3. Tozeur 2. Douz 1. 
Tunis 1.NOITES

DESDE

1.510 $
8

DIAS
Escanea-me

C-9178

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

1/Março a 14/Junho
Em quarto duplo 1.510 $
Supl. quarto single 215 $
15/Junho a 15/Setembro
Em quarto duplo 1.935 $
Supl. quarto single 265 $

Datas de saída: Diárias
(de 1 de Março a 15 de Setembro)
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Hammamet

Tunis

DjerbaTozeur

Douz

Thuburbo Majus

Sfax

Cidade Hotel Cat.
Tunis Africa Tunis 5*

Mouradi Gammarth 4*
Le Royal Hammamet / Mehari 4*
Ramada Plaza 5*

Hammamet Mehari Hammamet / Le Royal 5*
Tozeur Ksar Rouge / Ras El Ain 4*
Douz Sahara Douz / Ofra 4*
Ilha Djerba Dar Jerba Narjess 4*
Sfax Les Oliviers Palace 5*

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados de chegada e saída.
• Transporte em veículo com ar condicionado.
• Café da manhã diário.
• 10 jantares.
• Visitas indicadas no programa.
• Excursão em 4x4 aos oásis da montanha (6 

pessoas por carro)
• Guia profissional em espanhol ao longo dos 

circuitos.

Continuação para a cidade de Erriadh para visitar a 
sinagoga judaica La Ghriba (Durante as festas reli-
giosas da comunidade judaica de Djerba, a visita à 
sinagoga não será possível). Visita de Djerba Hood, 
um museu ao ar livre com pinturas murais feitas por 
muitos artistas internacionais. Partida para Houmt 
Souk, a capital da ilha e visita ao mercado coberto. 
À tarde, visita à fortaleza espanhola chamada “Borj 
Ghazi Mustafa”, testemunho dos sangrentos confli-
tos entre espanhóis e turcos no século XVIII. Jantar 
e hospedagem.

8º Dia DJERBA-GABES-TOUJANNE-MATMATA-
SFAX
Café da manhã. Partida para o oeste pela cordilheira 
de Dhahar com uma parada panorâmica em Touja-
ne, uma vila berbere escondida entre as montanhas 
que oferece vistas espetaculares. Continuação para 
Matmata, um vilarejo troglodita berbere com uma 
espetacular paisagem lunar e suas casas escavadas 
no solo. Visita de uma casa troglodita habitada para 
descobrir o estilo de vida dos berberes. Visita ao hotel 
Sidi Driss onde foi filmado Star Wars. Seguimos para 
Gabes, antiga paragem das caravanas comerciais 
transaarianas, visitamos o mercado de especiarias e 
hena, corante vegetal utilizado pelas mulheres berbe-
res em casamentos típicos. Partida para Sfax. Jantar 
e hospedagem.

9º Dia SFAX-MAHDIA-MONASTIR-SOUSSE-
HAMMAMET
Café da manhã. Partida para El Djem e visita ao 
famoso anfiteatro romano datado do século III d.C., 
o terceiro do mundo com capacidade para 35.000 
espectadores. Continuação para Monastir para des-
cobrir a província tunisiana do Sahel. Visita ao Ribat, 
uma antiga fortaleza árabe do século VIII. Visita ao 
Mausoléu de Habib Bourguiba, o primeiro presidente 
e reformador da Tunísia. Continuação para Sousse, 
capital do Sahel, visita à Medina declarada Patrimônio 
da Humanidade. Visita ao museu arqueológico de 
Sousse com seus espetaculares mosaicos romanos. 
Visita da Marina Port El Kantaoui chamada Jardim 
do Mediterrâneo. Saída para Hammamet com visita 
panorâmica do centro histórico localizado à beira-mar. 
Jantar e hospedagem.

10º Dia HAMMAMET-TUNIS-MEDINA-
CARTAGO-SIDI BOU SAID-TUNIS
Café da manhã. Visita à Medina de Túnis, declara-
da Património da Humanidade e tempo livre para 
visitar o centro histórico com os tradicionais souks. 
À tarde, partida para as ruínas de Cartago, a antiga 
capital púnica e romana durante muitos séculos da 
história da Tunísia. Visita de Topeto, antigo santuário 
cartaginês, dos portos púnicos e das termas antoni-
nas. Continuação para Sidi Bou Saïd, visita da bela 
cidade conhecida por sua arquitetura maravilhosa 
com suas casas pintadas de azul e branco adornadas 
por treliças de arabescos. Retorno ao Hotel. Jantar 
e hospedagem.

11º Dia TUNIS-AEROPORTO
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o 
aeroporto. Fim dos serviços.

Notas:
- A ordem das visitas pode ser alterada por motivos alheios 

à nossa vontade, mas sempre respeitando o conteúdo 
do programa.

- A ordem das visitas do programa pode mudar depen-
dendo dos dias em que os museus estão fechados ou 
outras circunstâncias excepcionais.

- O jantar no dia da chegada assim como o café da manhã 
no dia da partida dependem sempre do horário do voo.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 2.305 $
Supl. quarto single 355 $

AS MARAVILHAS DA TUNÍSIA

Tunis 2. Hammamet 2. Tozeur 2. 
Douz 1. Djerba 2. Sfax 1.NOITES

DESDE

2.305 $

1º Dia TUNIS-HAMMAMET 
Chegada ao aeroporto internacional de Tunis. 
Recepção e traslado à cidade de Tunis. Jantar e hos-
pedagem. (A acomodação pode ser em Hammamet, 
dependendo da disponibilidade do hotel.)

2º Dia TUNIS-TESTOUR-DOUGGA-THUBURBO 
MAJUS
Café da manhã. Partida para Testour, a primeira cidade 
fundada pelos mouros no início do século XVII duran-
te a expulsão dos andaluzes pelos reis católicos da 
Espanha. Passeio panorâmico pela cidade e a famosa 
mesquita (por fora) com um belo minarete decora-
do com um relógio cujos ponteiros giram na direção 
oposta. Continuação até Dougga, o local romano mais 
famoso e visitado da Tunísia, declarado Patrimônio da 
Humanidade. Embora seja de origem númida, fundada 
a.C., as ruínas atuais datam da época romana. Visita 
aos vestígios da antiga Thugga: o teatro, o capitólio, o 
fórum, as termas, as casas, o lugar da rosa dos ventos, 
o arco triunfal, o mausoléu líbio-púnico, etc. À tarde, 
partida para as ruínas romanas de Thburbos Majus e 
visita aos monumentos: O Fórum, as termas, os templos, 
a palestra dei Petronii, o capitólio, etc. Continuação 
para Hammamet. Jantar e hospedagem.

3º Dia KAIROUAN-SBEITLA-GAFSA-TOZEUR
Café da manhã. Partida de Kairouan, a quarta capi-
tal do Islã e a primeira cidade fundada pelos árabes 
na Tunísia. Visita às lagoas Aghlabis, antigas obras 
hidráulicas do século VIII. O mausoléu do Barbeiro 
chamado Sidi Sahib e a Grande Mesquita de Okba, 
a mesquita mais antiga de todo o norte da África, e 
passeio panorâmico pela mesquita “Três Portas”. Visi-
taremos a Medina com seus souks e ruas estreitas. À 
tarde, partida para Sbeitla, visita às ruínas de Sufeitula, 
uma antiga cidade bizantina rica em monumentos 
bem preservados, como o Arco de Diocleciano, as 
termas, o teatro, as basílicas, o fórum, o Capitólio, os 
batistérios, etc. Continuação para Tozeur, cidade oásis 
e capital da província chamada Bled El Jerid “O país 
das palmeiras”. Visita ao centro histórico para des-
cobrir a arquitetura típica das casas com as fachadas 
revestidas por tijolos de adobe. Jantar e hospedagem.

4º Dia TOZEUR-CHEBIKA-TAMERZA-MIDES-
NEFTA-TOZEUR
Café da manhã. Partida para a excursão em veícu-
los 4X4 aos oásis de montanha (Chebika, Tamerza e 
Mides). À tarde, saída para Nefta, a segunda cidade 
oásis da região. Visita panorâmica do oásis “La Corbei-
lle” para admirar a beleza das tamareiras. Visitaremos o 
centro histórico de Nefta para descobrir a arquitetura 
típica das casas com suas fachadas revestidas com 
tijolos de terra cozida. Retorno para Tozeur. Jantar 
e hospedagem. Possibilidade de participar opcio-
nalmente de um jantar folclórico no oásis de Tozeur.

C-9711

5º Dia TOZEUR-CHOTT EL DJERID-DOUZ
Café da manhã. Partida para o centro de Tozeur, 
para visitar o centro histórico. Visita ao museu das 
palmeiras Eden Palm com degustação de produtos 
derivados de tâmaras . Em seguida, continuamos até 
Chott El Jerid, o famoso lago salgado, é uma imensa 
depressão salina com paisagens inusitadas. Após a 
parada para fotos no lago salgado, continuação até 
Douz, a porta de entrada para o deserto. Chegada 
e visita ao mercado artesanal de Babuchas em Douz 
(calçado típico feito de pele de camelo). À tarde, saída 
para as dunas do deserto e possibilidade de fazer um 
passeio de camelo para admirar as dunas ao pôr do 
sol (opcional). Jantar e hospedagem no hotel. Pos-
sibilidade de dormir em tendas num acampamento 
saariano (a pedido e com suplemento).

6º Dia DOUZ-KSAR HADADA-CHENINI-KSAR 
OULED SOLTAN-DJERBA
Café da manhã. Saída para Ksar Hadada com parada 
no café Bir Soltane no meio do deserto, é uma parada 
para motociclistas e pilotos de rali que vão para o 
deserto. Continuamos para Ksar Hadada, um antigo 
celeiro construído pelas tribos berberes e local das 
filmagens do episódio de Star Wars “A Ameaça Fan-
tasma”. Continuação para Chenini, uma vila berbere 
de beleza única que oferece uma paisagem espe-
tacular na cordilheira de Dhahar e conhecida por 
suas casas esculpidas na rocha e seus espigueiros 
na montanha. Visita da cidade. À tarde, partida para 
Ksar Ouled Soltane, um majestoso celeiro e o mais 
bem preservado de toda a região. No final do dia, 
partida para a ilha de Djerba pela estrada romana. 
Jantar e hospedagem.

7º Dia DJERBA
Café da manhã. Visita da ilha de Djerba, começare-
mos com Guellala, uma peculiar cidade de ceramis-
tas, visitaremos uma fábrica de cerâmica artesanal. 

11
DIAS

Escanea-me

NOVO
Datas de saída: Diárias
(de 1 de Março a 15 de Setembro)
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Yerevan 7.
NOITES

DESDE

1.170 $

1º Dia (Sábado) YEREVAN
Chegada ao aeroporto de Zvartnots, Yerevan. Tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Domingo) YEREVAN-
TSITSERNAKABERD-ECHMIADZIN-
ZVARTNOTS-YEREVAN (80 Kms)
Café da manhã. Passeio panorâmico pela cidade, 
visitando as partes mais notáveis da cidade. Come-
çaremos nosso passeio na Praça da República, loca-
lizada no centro da cidade. Na área da praça estão 
localizados o Museu de História, a Galeria Nacional, 
as fontes cantantes e na área moderna encontraremos 
o Teatro Acadêmico Nacional de Ópera e Balé da 
Armênia. Oportunidade de visitar o Museu construído 
para a memória das vítimas do Genocídio Armênio e 
o Memorial Tsitsernakaberd. Em seguida, visitaremos 
a Santa Sé de Etchmiadzin, sede da Igreja Apostólica 
Armênia. A Catedral de Echmiadzin foi construída 
no ano 303 e é um dos exemplos arquitetônicos 
mais excepcionais do século IV. Continuaremos até 
Zvartnots, onde encontraremos dois templos, o de 
Zvartnots, construído no século VII e a Santa Sé de 
Echmiadzin, incluído na lista de Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Retorno a Yerevan. Hospedagem.

3º Dia (Segunda) YEREVAN-KHOR VIRAP-
NORAVANK-ARENI-YEREVAN (260 Kms)
Café da manhã. Partida para a região de Ararat. Visi-
taremos o famoso Khor Virap, localizado a oeste do 
rio Araks. A importância da igreja de Khor Virap está 
relativamente ligada a São Gregório, o Iluminador, 
que fez do cristianismo a religião oficial. A partir 
daqui, uma vista incrível se abre para o Monte Ara-
rat bíblico. Continuaremos para Noravank, situado 
em um desfiladeiro na comunidade rural de Areni. 
Noravank foi uma das residências dos bispos no 
início do século XIII. Existem muitas cruzes de pedra 
(khachkars), entre as quais se distinguem pelos altos 
méritos artísticos do famoso arquiteto e escultor 
Momik. Chegaremos à vinícola da vila de Areni, onde 
você terá a oportunidade de provar o vinho caseiro 
armênio, onde está localizada a vinícola mais antiga 
do mundo, com aproximadamente 6000 anos. Partida 
para Yerevan. Hospedagem.

4º Dia (Terça) YEREVAN-GARNI-GUEGHARD-
YEREVAN (100 Kms)
Café da manhã. Visita ao templo pagão de Garni 
do século I, dedicado ao deus do sol Mihr e o único 
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templo preservado na região do Cáucaso e na área 
da antiga União Soviética.
Continuaremos até o Mosteiro de Gueghard, inscrito 
na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, também 
conhecido como “Ayrivank”, que significa igreja 
esculpida na rocha, construída no século IV, durante 
os primeiros anos da adoção do cristianismo como 
religião. Retorno a Yerevan. Visitaremos o mercado 
de frutas, onde você poderá saborear frutas doces 
armênias e frutas secas. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) YEREVAN-SEVAN-DILIJAN-
GOSHAVANK-YEREVAN (250 Kms)
Café da manhã. Partida para o Lago Sevan, localizado 
a 70 km da capital e na província de Gegharkunik. É 
o segundo maior lago de alta montanha do mundo, 
depois do Lago Titicaca. Na península de Sevan está 
localizado o mosteiro de Sevanavank, fundado por 
Gregório, o Iluminador, em 305. Continuaremos nossa 
jornada até a cidade de Dilijan, que é chamada de 
“Pequena Suíça” da Armênia devido à sua rica natu-
reza com bosques densos e montanhas rochosas 
. Em seguida, visitaremos o complexo monástico 
de Goshavank, localizado no território do Parque 
Nacional de Dilijan, um dos famosos centros reli-
giosos, educacionais e culturais dos séculos XII e 
XIII. Visitaremos uma casa local, onde você poderá 
ver como é preparada a famosa sobremesa armênia 
chamada “Gata” e saboreá-la. Retorno a Yerevan. 
Hospedagem.

6º Dia (Quinta) YEREVAN-AMBERD-
SAGHMOSAVANK-YEREVAN (120 Kms)
Café da manhã. Partida pela região de Aragatsotn. 

Se o tempo permitir, visitaremos a fortaleza medieval 
de Amberd (século X) que, pela sua posição natural 
e estruturas defensivas, tinha fama de fortaleza ine-
xpugnável. (Se a visita a Amberd não for possível, 
visitaríamos o mosteiro de Hovhannavank). Visitare-
mos também o monumento do Alfabeto Armênio, 
fundado em 2005 em comemoração aos 1600 anos 
da criação do alfabeto armênio, composto por 39 
letras armênias. Continuaremos até o divino Mos-
teiro Saghmosavank, localizado à beira do cânion 

do rio Kasakh, onde desfrutaremos de um panora-
ma excepcional. Retorno a Yerevan. Hospedagem.

7º Dia (Sexta) YEREVAN
Café da manhã. Dia livre à sua inteira disposição 
para atividades pessoais. Hospedagem.

8º Dia (Sábado) YEREVAN
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o 
aeroporto. Fim dos serviços.

8
DIAS

Areni

Noravank 

Diliján

SevanTsitsernakaberd
Echmiadzin

Zvartnots

Goshavank

Yerevan 

Khor Virap 

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Yerevan Ani Central Inn ***

Ani Plaza ****

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados chegada/saída Yerevan.
• Transporte segundo o programa.
• Café da manhã diário.
• Entradas e guias locais conforme o programa.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa por dia.
• Degustação de vinho em Areni.
• Masterclass de “Gata” em Dilijan.
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Cat *** Cat ****
Em quarto duplo 1.170 $ 1.285 $
Supl. quarto single 270 $ 365 $

Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

Março 18  
Abril 15  
Maio 6 20  
Junho 10 24  
Julho 8 22  
Agosto 12 26  
Setembro 9 23  
Outubro 7 21  
Novembro 11  
Dezembro 9  
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AZERBAIJÃO, GEÓRGIA E ARMÊNIA
Viagem ao Cáucaso

DESDE

3.360 $

1º Dia (Domingo) BAKU
Chegada ao Aeroporto Internacional de Baku. Tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) BAKU-GOBUSTÃO-BAKU
Café da manhã. Partida ao longo da costa do Mar 
Cáspio até o deserto vulcânico ao sul de Baku. O 
parque nacional de Gobustão  é uma área protegi-
da, com pinturas rupestres nas pedras do período 
da Idade da Pedra. Merecem destaque especial as 
cavernas formadas há milhares de anos sendo a 
mais antiga há dez mil anos, na qual  aparecem os 
desenhos feitos pelo homem da Idade da Pedra , 
que nos dão um exemplo claro de como era a arte 
da época. . Visitaremos os vulcões de lama em uma 
paisagem lunar. (A excursão aos vulcões de lama 
depende das condições  meteorológicas). De volta 
a Baku, visitaremos o Beco dos Mártires com suas 
magníficas vistas da Baía de Baku. À tarde, pas-
seio a pé por Baku, incluindo a cidade muralhada 
medieval “Icheri Sheher”, com suas vielas estreitas, 
caravanserais históricos, mesquitas e o Palácio de 
Shirvan Shas, classificado pela UNESCO. O palácio 
dos governantes do estado de Shirvan está localizado 
no ponto mais alto da cidade antiga. O complexo do 
palácio dos Shirvanshakhs foi a última residência dos 
governantes do estado de Shirvan. Também vere-
mos o símbolo da cidade: a Torre da Donzela (vista 
externa), do século 12. Em dezembro de 2000, foi 
incluída na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.

3º Dia (Terça) BAKÚ-ABSHERON-BAKÚ
Café da manhã. Visita à Península de Absheron, 
onde visitaremos Ateshgah, “templo da chama eter-
na”, construído no século XVIII para as orações dos 
zoroastros que viajam com caravanas comerciais 
pelo Azerbaijão. O Templo do Fogo Atashgah está 
localizado a 30 km do centro de Baku, no sudoeste 
da vila de Surakhani, na Península de Absheron. Em 
seguida, visita à Montanha Ardente Yanardag, na vila 
de Mehemmedli. Parada para fotos ao lado do Centro 
Cultural Heydar Aliyev. Tarde livre. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) BAKU–SHAMAJA–SHEKI
Café da manhã. Partida para Sheki. No caminho 
visitaremos o mausoléu de Diri Baba em Maraza e 
chegaremos à cidade de Shamaji, outrora capital 
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de Shirvan. Visitaremos a Mesquita Shemaja, con-
siderada a primeira mesquita do Cáucaso, depois 
da Mesquita Derbent, construída em 734. Chegada 
a Sheki. Passeio, com o Palácio de Sheki Khan, car-
vanserai e lojas de artesanato local. O Sheki Khan 
Saray é uma beleza de dois andares, é o palácio que 
surpreende pelo seu magnífico interior e exterior, 
ricamente pintado com desenhos que mostram 
cenas de caça e guerra, bem como complexas figu-
ras geométricas e vegetais. No centro da sala há um 
vitral multicolorido, com até 5.000 peças de vidro 
por metro quadrado. Visitaremos uma oficina de 
Shebeke onde explicarão e organizarão uma mas-
ter-class sobre a produção dos famosos vitrais que 
vemos no Palácio. Continuaremos até à vila de Kish 
para visitar uma igreja albanesa do Cáucaso, a igreja 
mais antiga do Cáucaso do século I. Hospedagem.

5º Dia (Quinta) SHEKI–LAGODEJI 
(FRONTEIRA)–REGIÃO DE KAJETIA–TIBLISI
Café da manhã. Traslado para a fronteira com a 
Geórgia. Encontro por volta das 12h. Mudança de 
veículo e guia. Hoje vamos explorar a parte mais 
fértil e pitoresca da Geórgia - Kakhetia, a região 
conhecida por sua vinicultura, que está associada a 
bons vinhos e hospitalidade amigável. Desfrutaremos 
de um tradicional almoço georgiano com os locais 
e provaremos os sabores autênticos dos produtos 
frescos colhidos na horta do anfitrião. Prepare-se 
para conhecer a vida dos verdadeiros georgianos! 
Visitaremos a Cidade do Amor - Signagui. No início 
caminharemos por uma pequena e bela cidade do 
século XVIII, que impressionará com sua incrível 
muralha e pequenas casas de madeira, decoradas 

com varandas esculpidas e arquitetura tradicional. 
Daqui temos uma vista espetacular do Vale Alazani 
e das montanhas do Grande Cáucaso. Visitaremos 
uma adega típica e provaremos o vinho georgiano 
feito nas jarras de acordo com a antiga tradição 
georgiana. O método de vinificação da Geórgia está 
incluído na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da 
Humanidade. À tarde, chegada a Tbilisi, capital da 
Geórgia. Hospedagem.
Notas: Ao cruzar a fronteira, na zona neutra, temos que 
caminhar com as malas, a distância é de aprox. 800m. Na 
Geórgia, da fronteira, faremos o traslado para a cidade de 
Kvareli apenas com  motorista, sem guia. O traslado leva 
1 hora. Chegaremos à família local, onde encontraremos 
nosso guia e conheceremos o resto do grupo, com quem 
faremos a viagem para a Geórgia e a Armênia.

6º Dia (Sexta) TIBLISI
Café da manhã. Hoje vamos explorar a capital da 
Geórgia, Tbilisi com toda a sua beleza, com suas 
ruas estreitas, casas coloridas, varandas esculpidas, 
bairros antigos e excelentes mostras da arquitetura 
moderna. Começamos o passeio na Igreja Meteji e 
apreciamos a vista espetacular da Cidade Antiga. 
Vamos passear pelas belas ruas estreitas e visitar 
os principais pontos turísticos da cidade. Em segui-
da, apreciaremos o magnífico panorama da cidade 
antiga e, passando pela antiga Fortaleza de Narika-
la, visitaremos os históricos Banhos de Enxofre, de 
onde vem o nome da capital. Mais tarde, a visita ao 
impressionante tesouro do Museu de História nos 

assegurará que a Geórgia é realmente o país do 
famoso Velocino de Ouro. Hospadegem.
Nota: A maior parte da visita será feita a pé.

7º Dia (Sábado) TIBLISI-MTSJETA-GORI-
UPLISTSIJE*-GUDAURI
Café da manhã. Partida para a antiga capital e cen-
tro religioso da Geórgia - Mtskheta (3.000 anos) e 
veja seus locais históricos: o antigo Mosteiro de 
Jvari (século VI) e a impressionante Catedral Sve-
titskhoveli (século XI), onde o Manto de Cristo está 
enterrado. Tanto o Mosteiro Jvari quanto a Catedral 
Svetitskhoveli são Patrimônios Mundiais da UNESCO. 
Visitaremos a cidade rochosa Uplistsije (1 milênio 
aC), que foi a parte mais importante da famosa Rota 
da Seda. A visita a este local fará com que viaje 
ao passado. Este impressionante complexo inclui 
habitações antigas, salões, templos, porões, túneis 
secretos e teatros. Em seguida, passaremos por 
Gori, onde faremos uma parada para fotos próximo 
ao Museu Joseph Stalin. Seguimos para o norte ao 
longo da Rodovia Militar da Geórgia e apreciamos 
a paisagem espetacular das magníficas montanhas 
do Cáucaso. Chegada a Gudauri, a famosa estação 
de esqui localizada a 2.000 m. sobre o nível do mar. 
Jantar e hospedagem.

*Em Uplistsije é obrigatório andar no chão de pedra, 
existem pequenas ladeiras, escadas para subir/ des-
cer, um pequeno túnel para passar. Recomenda -se 
levar protetor solar, boné, sapatos fechados.

13
DIAS

Bakú 3. Sheki 1. Tiblisi 3.   
Gudauri 1. Yerevan 4.  NOITES

Yerevan

Tiblisi

Gudauri

Sheki

Bakú

Escanea-me

NOVO
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8º Dia (Domingo) GUDAURI-STEPANTSMINDA-
TIBLISI
Café da manhã. Partida para Kazbegui. Uma estrada 
impressionante ao longo do rio Terek nos levará a 
Kazbegui (Stepantsminda) – a principal cidade da 
região. De Kazbegui de carro subiremos até Guer-
gueti, Igreja da Trindade localizada a 2.170m. acima 
do mar. Se o tempo permitir, você pode dar uma 
olhada em uma das maiores geleiras do Cáucaso – 
Mt Kazbegui (5047m). Depois dessa visita, retorno a 
Kazbegui. À tarde retorno a Tbilisi. No caminho pas-
saremos pelo complexo arquitetônico de Ananuri e 
pelo reservatório de água Jinvaly, de surpreendente 
beleza. Hospedagem.

9º Dia (Segunda) TIBLISI-SADAJLO (FRONTEIRA)–
HAGHPAT–DILIJAN–SEVAN–YEREVAN
Café da manhã. Partida para a fronteira da Geórgia e 
Armênia. Encontro na fronteira de Sadajlo por volta 
das 10:00. Mudança de transporte e veículo. Parti-
da para o Mosteiro de Haghpat (976 DC). É o maior 
complexo monástico da Armênia Medieval e está 
inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Foi construído no final do século X e sofreu algumas 
transformações nos séculos XII e XIII. É um exemplo 
de edifício estruturado a partir de uma cúpula cen-
tral sustentada por quatro grossos pilares maciços, 
muito tradicionais na arquitetura nativa. Partida 
para Dilijan. As pessoas dizem: “Se houvesse mon-
tanhas, florestas e fontes minerais no Paraíso, seria 
Dilijan.” Também é chamada de “A pequena Suíça da 
Armênia’’. Partida para o Lago Sevan, o maior lago 
alpino do mundo. Este enorme lago montanhoso, 
ocupa 5% da superfície da Armênia, é o segundo 
maior lago de água doce do mundo. Partida para 
Yerevan. Hospedagem.

10º Dia (Terça) YEREVAN-ASHTARAK–
SAGHMOSSAVNAK–PARQUE DO ALFABETO–
YEREVAN
Café da manhã. Passeio pela cidade de Yerevan, 
fundada em 782 aC, sendo assim uma das cidades 
mais antigas do mundo. Você poderá ver a Praça da 
República , projetada no estilo tradicional da arquite-
tura armênia e inclui a Casa do Governo, o Ministério 
das Relações Exteriores, o Correio Central e a Gale-
ria Nacional de Arte. Junto com todos os principais 
monumentos da capital, você também verá a “Estátua 
do Gato” do famoso escultor Fernando Botero, loca-
lizada no museu ao ar livre e centro de arte moderna 
Cafesjian, em Cascata. Subir a Cascata para apreciar 
a vista panorâmica de Yerevan, bem como visitar a 
Opera House, Victoria Park com a estátua da Mãe 
Armênia. Partida para Ashtarak (que significa “torre” 
em armênio). É a capital administrativa da região de 
Aragatsotn, dotada de igrejas antigas, museus interes-
santes e alguns ambiciosos complexos de restaurantes, 
hotéis e cassinos. Visita a uma das igrejas menores 
- Karmravor. Partida para o mosteiro Sagmosavank 
ou mosteiro dos salmos fundado no século XIII, loca-
lizado no profundo desfiladeiro Qasagh. Visitamos o 

Parque do Alfabeto. Foi construído em 2005, para o 
1600º aniversário do alfabeto armênio. O monumento 
consiste em 39 esculturas das letras armênias. Retorno 
para Yerevan. Hospedagem.

11º Dia (Quarta) YEREVAN-KHOR VIRAP-
ETCHMIADZIN-ZVARTNOTS-YEREVAN
Café da manhã. Excursão ao Mosteiro Khor-Virap 
(séculos IV-XVII), que contém uma história religiosa 
e mundial muito rica. Está localizado no vale de Ara-
rat contra a montanha bíblica Ararat, onde parou a 
arca de Noé. O significado é que está ligado a Gre-
gório, O Iluminador, que introduziu o cristianismo 
na Armênia e é considerado o primeiro católico 
armênio. Partida para a cidade de Echmiadzin. A 
Catedral de Etchmiadzin é conhecida como o centro 
da Igreja Armênia-Gregoriana, considerada uma das 
primeiras igrejas cristãs do mundo. Diz a lenda que o 
próprio Jesus Cristo mostrou sua localização. Cons-
truído entre os anos 301 - 303 dC sob o rei armênio 
Tiridates III e o primeiro católico da Armênia, São 
Gregório, o Iluminador. Continuação para as Ruínas 
de Zvartnots (Templo dos Anjos do céu). O interior 
da igreja em forma de uma cruz grega. Retorno para 
Yerevan. Hospedagem.

12º Dia (Quinta) YEREVAN–GUEGHARD-
GARNI–TSITSERNAKABERD–YEREVAN
Café da manhã. Saída para o Mosteiro de Geghard, 
parcialmente escavado na montanha adjacente , 
rodeado por falésias, incluído pela UNESCO na lista 
de Património Mundial da Humanidade. O complexo 
monástico foi fundado no século IV por Gregório, o 
Iluminador, no local de uma fonte sagrada dentro 
de uma caverna. Embora existam inscrições que 
datam da década de 1160, a igreja matriz foi cons-
truída em 1215. Partida para Garni (32 km), cidade 
famosa por seu templo pagão Garni, construído no 
século I dC pelo rei Tiridates I da Armênia e pro-
vavelmente dedicado ao deus helenístico Mithras. 
Visitamos o monumento chamado Tsitsernakaberd, 
dedicado às vítimas do genocídio armênio. Em 1995, 
foi inaugurado um pequeno museu subterrâneo 
circular ao lado do monumento, onde você pode 
apreciar e aprender informações básicas sobre os 
eventos ocorridos em 1915. Todos os anos, no dia 24 
de abril, milhares de pessoas se reúnem aqui para 
lembrar as vítimas do Genocídio Armênio em 1915 
que teve lugar pelo governo turco. Retorno para 
Yerevan. Visita do Vernissage, o rico mercado de 
artesanato que mais parece um museu ao ar livre. 
Aqui, todos os sábados e domingos, os habilidosos 
artesãos apresentam os seus trabalhos em prata e 
ouro, pedra e madeira, cerâmica e barro, bordados, 
tapetes, bonecos em trajes tradicionais, várias lem-
branças, pinturas e muito mais. Visita ao mercado 
de frutas. Hospedagem.

13º Dia (Sexta) YEREVAN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Incluindo
• Carro, Micro-ônibus, ônibus,  

(conforme o número de participantes).
• Guia bilíngue em espanhol.
• Café da manhã diário.
• 2 almoços. 1 jantar.
• Entradas para os museus de acordo com o 

itinerário.

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

Abril 16  
Maio 14  
Junho 4  
Julho 2 30  
Agosto 27  
Setembro 24  
Outubro 15  

Cidade Cat. 3/4* Cat. 4*

Bakú City Park City Park

Sheki Macara Sheki Macara Sheki

Tiblisi KMM Tuta

Gudauri Marco Polo Marco Polo

Yerevan Ani Central Inn Ani Plaza /  
Opera Suite

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Cat. 3/4* Cat. 4*
Em quarto duplo 3.360 $ 3.645 $

Supl. quarto single 670 $ 855 $
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Cidade Hotel Cat.
Seul Lotte Center Myeongdong P
Busan Best Western Haeundae P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados: Chegada/Saída Seul.
• Traslados hotel/estação/hotel.
• Café da manhã buffet.
• Visitas conforme programa 
• Bilhete de trem, 2ª classe.
• Guia falando espanhol.

COREIA DO SUL

DESDE

3.285 $

1º Dia SEUL
Chegada a Seul, capital da Coreia do Sul. Traslado 
em ônibus privativo ao hotel. Hospedagem.

2º Dia SEUL
Hospedagem e café da manhã. Começamos nossa 
visita a esta maravilha da Ásia Oriental. Gwanghwa-
mun é a entrada principal do Palácio Gyeongbok-
gung, construído em 1395 por Taejo, o primeiro impe-
rador da Dinastia Joseon. O Palácio Deoksugung, 
famoso por seu elegante caminho que corre paralelo 
a um muro de pedras, é o único construído ao lado 
de edifícios modernos, o que confere singularidade 
à paisagem. O Palácio Ch’angdokkgung preserva o 
estilo arquitectônico da dinastia Joseon. No jardim 
que fica na parte de trás do palácio, o Huwon, uti-
lizado pelo monarca como lugar de descanso, há 
árvores de 300 anos, um lago e um pavilhão que 
estão reunidos harmoniosamente com a natureza. 
Terminaremos com a visita à famosa torre de Seul, 
de 236,7 metros de altura, construída sobre o monte 
Namsan, uma interessante atração turística a partir 
da qual se descortinam espetaculares vistas de Seul. 
Também conhecida como a melhor torre da Ásia, 
após sua renovação, em 2005, a torre ganhou um 
visual magnífico.

3º Dia SEUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dispo-
sição para continuar descobrindo a cidade por conta 
própria ou fazer uma excursão opcional. 

4º Dia SEUL-BUSAN (trem)
Café da manhã. Saída para a estação para embarcar 
no trem KTX com destino a Busan. Chegada e trasla-
do ao hotel. Hospedagem. Passageiros do programa 
4 dias, traslado ao aeroporto e fim dos serviços.

5º Dia BUSAN 
Hospedagem e café da manhã. Visita de meio dia 
com guia particular em Busan (ou Pusan), a segun-
da cidade mais populosa da Coreia do Sul depois 
de Seul, localizada no sudeste da península. Possui 
também o maior porto do país. A cidade é conhecida 
por suas praias e águas termais. Poderemos visitar: 
Templo Haedong Yonggungsa (a maioria dos templos 
budistas da Coréia encontra-se nas montanhas, mas 
este foi erigido na costa, no nordeste da cidade), 
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construído em 1376 e restaurado em 1970. Em abril, 
quando as cerejeiras estão em flor, é um dos lugares 
mais bonitos de Busan. Mais ou menos a 40 passos 
há uma escadaria e suas adjacências que foram res-
tauradas para atender às dramáticas condições dos 
refugiados da Guerra da Coreia nos anos 60. Hoje é 
um importante ponto de interesse cultural e local de 
muitos filmes e séries de TV na Coreia. Yongdusan 
Park e Busan Tower: No Yongdusan Park, localizado 
no alto da colina de Nampo-dong, encontra-se a está-
tua em memória das vítimas da Guerra da Coreia, um 
templo budista, um relógio floral e a torre de Busan, 
onde você pode admirar uma vista deslumbrante da 
cidade. Gamcheon Culture Village: durante a Guerra 
da Coréia este lugar funcionava como um centro de 
acolhida para refugiados. Depois de restaurado, 
suas ruas e escadarias tornaram-se um amálgama 
de casas coloridas, galerias de artes, cafés, áreas 
exclusivas para crianças, o que levou o Ministério da 
Cultura da República da Coreia a declarar a área de 
Gamcheon, “aldeia cultural”. Finalmente, Jagalchi, o 
maior mercado de peixe, onde você pode saborear 
diferentes pratos em um de seus muitos restaurantes. 
Restante do dia livre.

6º Dia BUSAN-SEUL (trem)
Café da manhã. Saída para a estação para embarcar 
no trem com destino a Seul. Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem. 

7º Dia SEUL 
Café da manhã. No horário indicado traslado em 
veículo privativo até o aeroporto. Fim dos serviços.

7
DIAS

Seul 4. Busan 2.
NOITES

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Seul - Seul
7 dias

Seul
4 dias

Em quarto duplo 3.285 $ 1.455 $

Supl. quarto single 790 $ 380 $

Suplemento Feiras
29/Abril-7/Maio, 11-16/Agosto 1.115 $ 425 $

Notas: - O itinerário está sujeito a alterações em virtude das circunstâncias locais.
 - Passageiros do programa SEUL 4 dias, finalizam os serviços no 4º dia do tour com o traslado ao aeroporto de Inchon.

Diárias (de Março a Novembro)
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Seul

Busan

Escanea-me
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DUBAI EXPRESS DUBAI COMPLETO COM ABU DHABI
Pôr do sol árabe Com a arte da dança do ventre

DESDE

395 $
DESDE

550 $

1º Dia DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. Recep-
ção e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, saída do hotel 
por volta das 15-15h30 para fazer a excursão de Land 
Cruisers, uma emocionante viagem nas fantásticas dunas 
do deserto dos Emirados. Você pode fazer fotos únicas 
do pôr do sol da Arábia e, depois que ele desaparecer 
detrás das dunas douradas, seguiremos para o nosso 
acampamento localizado também em pleno deserto. 
O cheiro delicioso dos espetos de cordeiro grelhado, 
as fogueiras, o aroma dos tradicionais cachimbos de 
água e os sons relaxantes da música árabe farão com 
que você desfrute de uma autêntica e inesquecível 
noite beduína. Depois de recuperar as forças após o 
suntuoso jantar, uma dançarina fará uma demonstração 
da antiga arte da dança do ventre. Você também pode 
praticar Sandboard, dar um passeio de camelo e fazer 
tatuagens de henna, está tudo incluído, além de água, 
refrigerantes, chá e café. Retorno ao hotel por volta das 
21h30. Hospedagem.
3º Dia DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área de 
Deira, onde você vai visitar o Museu de Dubai. Passa-
remos pelo mercado de especiarias e pelo mercado 
do ouro, cruzando o canal a bordo de uma famosa 
“Abra”, embarcação típica dos primeiros pescadores 
dos Emirados. Seguiremos para o bairro de Jumeirah, 
onde encontraremos as típicas mansões dos Emirados. 
Faremos uma pausa para tirar fotos da Mesquita de 
Jumeirah e do Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas do 
mundo. Passaremos pela avenida principal, a Sheikh 
Zayed Road, onde veremos o Burj Khalifa, o edifício 
mais alto do mundo. Tarde livre. Às 19h30 saída para 
desfrutar de um jantar requintado (buffet internacio-
nal) a bordo de um tradicional Dhow, navegando por 
duas horas no canal, apreciando as maravilhosas vistas. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.
4º Dia DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos serviços.

quita do Sheikh Zayed, a terceira maior do mundo, e 
também seu túmulo. Seguiremos para a ponte Al Maqta 
passando por uma das partes mais ricas de Abu Dhabi, a 
área ministerial. Chegada a Corniche Road, que é com-
parada a Manhattan em virtude de seu skyline. Almoço 
buffet internacional em restaurante de hotel 5*. Pausa 
para fotos no hotel Emirates Palace. Continuamos para 
a área de Al Bateen, onde se encontram os palácios da 
família Real. Parada no Heritage Village, uma recons-
trução de uma vila oásis tradicional que oferece uma 
visão interessante do passado do Emirado. Os aspectos 
tradicionais do estilo de vida no deserto, que incluem 
uma fogueira com cafeteiras, uma tenda feita de pelos 
de cabra e um sistema de irrigação falaj, são exibidos 
de forma atraente no museu aberto. Finalmente, ao 
retornar a Dubai, passaremos pelo parque da Ferrari 
(entrada não inclusa) para tirar fotos ou fazer compras 
(20 minutos). Chegada a Dubai. Hospedagem.
5º Dia DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos  serviços.

1º Dia DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. Recepção 
e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, saída do hotel por 
volta das 15-15h30 para fazer a excursão de Land Crui-
sers, uma emocionante viagem nas fantásticas dunas 
do deserto dos Emirados. Você pode fazer fotos únicas 
do pôr do sol da Arábia e, depois que ele desaparecer 
detrás das dunas douradas, seguiremos para o nosso 
acampamento localizado também em pleno deserto. O 
cheiro delicioso dos espetos de cordeiro grelhado, as 
fogueiras, o aroma dos tradicionais cachimbos de água e 
os sons relaxantes da música árabe farão com que você 
desfrute de uma autêntica e inesquecível noite beduína. 
Depois de recuperar as forças após o suntuoso jantar, 
uma dançarina fará uma demonstração da antiga arte da 
dança do ventre. Você também pode praticar Sandboard, 
dar um passeio de camelo e fazer tatuagens de henna, 
está tudo incluído, além de água, refrigerantes, chá e 
café. Retorno ao hotel por volta das 21h30. Hospedagem.
3º Dia DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área de Deira, 
onde você vai visitar o Museu de Dubai. Passaremos pelo 
mercado de especiarias e pelo mercado do ouro, cruzan-
do o canal a bordo de uma famosa “Abra”, embarcação 
típica dos primeiros pescadores dos Emirados. Seguire-
mos para o bairro de Jumeirah, onde encontraremos as 
típicas mansões dos Emirados. Faremos uma pausa para 
tirar fotos da Mesquita de Jumeirah e do Burj Al Arab, 
o único hotel 7 estrelas do mundo. Passaremos pela 
avenida principal, a Sheikh Zayed Road, onde veremos 
o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Tarde livre. 
Às 19h30 saída para desfrutar de um jantar requintado 
(buffet internacional) a bordo de um tradicional Dhow, 
navegando por duas horas no canal, apreciando as mara-
vilhosas vistas. Retorno ao hotel. Hospedagem.
4º Dia DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Passaremos pelo 
porto de Jebel Ali, o maior porto artificial do mundo, 
rumo à capital dos EAU. Você vai poder admirar a Mes-

C-9504
DIAS

5
DIAS

Dubai 3.
NOITES

Dubai 4.
NOITES

Diárias (exceto Quintas-feiras)
Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.
Dubai Hilton Garden Inn Jaddaf 4*

Mena Plaza Al Barsha 4*
Carlton Al Barsha 4*
Tryp By Wyndham 4*Sup
Byblos Tecom 4*Sup
Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
Elite Byblos 5*
Media Rotana 5*

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados chegada e 

saída (com assistência 
em espanhol).

• Café da manhã 
buffet.

• Safari no deserto com 
traslados e jantar. 

• Tour de meio dia 
em Dubai (com guia 
falando espanhol). 

• Jantar no cruzeiro 
Dhow com traslados.

• Seguro turístico.

Diárias (exceto Terças-feiras)
Datas de saída: 

Cidade Hotel Cat.
Dubai Hilton Garden Inn Jaddaf 4*

Mena Plaza Al Barsha 4*
Carlton Al Barsha 4*
Tryp By Wyndham/Byblos Tecom 4*Sup
Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
Elite Byblos 5*
Media Rotana 5*

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados chegada e 

saída (com assistência 
em espanhol).

• Café da manhã 
buffet.

• Safari no deserto com 
traslados e jantar. 

• Jantar no cruzeiro 
Dhow com traslados. 

• Tour de meio dia 
em Dubai (com guia 
falando espanhol). 

• Tour de dia completo 
em Abu Dhabi com 
almoço (com guia 
falando espanhol).

• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Setembro
Em quarto duplo 550 $ 570 $ 610 $
Supl. quarto single 235 $ 265 $ 295 $
De Outubro/2023 a Março/2024
Em quarto duplo 650 $ 715 $ 770 $
Supl. quarto single 280 $ 340 $ 400 $
Supl. Eventos, por pessoa:
15-20/Out., 3-8/Dez., 28/Jan-2/Fev/24, 18-24/Fev/24 235 $ 295 $ 325 $
27/Dez/23-4/Jan/24 435 $ 435 $ 495 $

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Setembro
Em quarto duplo 395 $ 415 $ 455 $
Supl. quarto single 175 $ 200 $ 225 $
De Outubro/2023 a Março/2024
Em quarto duplo 465 $ 525 $ 565 $
Supl. quarto single 210 $ 255 $ 300 $
Supl. Eventos, por pessoa:
15-20/Out., 3-8/Dez., 28/Jan-2/Fev/24, 18-24/Fev/24 175 $ 220 $ 245 $
27/Dez/23-4/Jan/24 325 $ 325 $ 370 $

C-940 Escanea-me

Escanea-me

Notas:
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo e as vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa obrigatória (Turismo Dirham) a ser pago pelo passageiro diretamente 

no hotel.
- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por favor, consulte ao fazer a reserva. 
- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, consulte ao fazer a reserva.
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DUBAI MARAVILHOSA
Visitando quatro Emirados Árabes

DESDE

925 $

1º Dia DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.

2º Dia DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, saída do hotel 
por volta das 15-15h30 para fazer a excursão de Land 
Cruisers, uma emocionante viagem nas fantásticas 
dunas do deserto dos Emirados. Você pode fazer 
fotos únicas do pôr do sol da Arábia e, depois que ele 
desaparecer detrás das dunas douradas, seguiremos 
para o nosso acampamento localizado também em 
pleno deserto. O cheiro delicioso dos espetos de 
cordeiro grelhado, as fogueiras, o aroma dos tradi-
cionais cachimbos de água e os sons relaxantes da 
música árabe farão com que você desfrute de uma 
autêntica e inesquecível noite beduína. Depois de 
recuperar as forças após o suntuoso jantar, uma 
dançarina fará uma demonstração da antiga arte 
da dança do ventre. Você também pode praticar 
Sandboard, dar um passeio de camelo e fazer tatua-
gens de henna, está tudo incluído, além de água, 
refrigerantes, chá e café. Retorno ao hotel por volta 
das 21h30. Hospedagem.

3º Dia DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área 
de Deira, onde você vai visitar o Museu de Dubai. 
Passaremos pelo mercado de especiarias e pelo 
mercado do ouro, cruzando o canal a bordo de uma 
famosa “Abra”, embarcação típica dos primeiros pes-
cadores dos Emirados. Seguiremos para o bairro de 
Jumeirah, onde encontraremos as típicas mansões 
dos Emirados. Faremos uma pausa para tirar fotos 
da Mesquita de Jumeirah e do Burj Al Arab, o único 
hotel 7 estrelas do mundo. Passaremos pela avenida 
principal, a Sheikh Zayed Road, onde veremos o Burj 
Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Tarde livre. Às 
19h30 saída para desfrutar de um jantar requintado 
(buffet internacional) a bordo de um tradicional Dhow, 
navegando por duas horas no canal, apreciando as 
maravilhosas vistas. Retorno ao hotel. Hospedagem.

4º Dia DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Café da manhã. Saída do hotel e viagem de aprox. 
20 minutos até o Emirado de Sharjah, que se esta-
beleceu como o centro cultural do Oriente Médio. 
Nosso passeio começa na rotunda monumento da 
cultura “Praça do Corão”, segue para o Museu da 
Civilização Islâmica e continua até a Corniche, visi-
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tando o mercado mais antigo do emirado, que está 
localizado no centro histórico da cidade, conhecido 
como “Souk Al Arsa”. Visitaremos a área moderna e 
o mercado central, mais conhecido como “Mercado 
Azul”, com sua típica arquitetura árabe. Retorno a 
Dubai. Hospedagem.

5º Dia DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Passaremos 
pelo porto de Jebel Ali, o maior porto artificial do 
mundo, rumo à capital dos EAU. Você vai poder 
admirar a Mesquita do Sheikh Zayed, a terceira maior 
do mundo, e também seu túmulo. Seguiremos para 
a ponte Al Maqta passando por uma das partes mais 
ricas de Abu Dhabi, a área ministerial. Chegada a 
Corniche Road, que é comparada a Manhattan em 
virtude de seu skyline. Almoço buffet internacional 
em restaurante de hotel 5*. Pausa para fotos no 
hotel Emirates Palace. Continuamos para a área de 
Al Bateen, onde se encontram os palácios da família 
Real. Parada no Heritage Village, uma reconstrução 
de uma vila oásis tradicional que oferece uma visão 
interessante do passado do Emirado. Os aspectos 
tradicionais do estilo de vida no deserto, que incluem 
uma fogueira com cafeteiras, uma tenda feita de pelos 
de cabra e um sistema de irrigação falaj, são exibidos 
de forma atraente no museu aberto. Finalmente, ao 
retornar a Dubai, passaremos pelo parque da Ferrari 
(entrada não inclusa) para tirar fotos ou fazer com-
pras (20 minutos). Chegada a Dubai. Hospedagem.

6º Dia DUBAI-AL AIN-DUBAI
Café da manhã. Saída para a cidade de Al Ain, a 150 
km de Dubai, localizada no emirado de Abu Dhabi, 

na fronteira com Omã, que foi habitada por mais de 
quatro mil anos e é considerada um elemento fun-
damental do patrimônio cultural do país. Conhecida 
como a “Cidade Jardim”, Al Ain vem se consolidan-
do como importante destino turístico nos últimos 
anos. Entre suas atrações estão o Museu Nacional, 
o Museu do Palácio de Al Ain (entrada sujeita à dis-
ponibilidade), diversas fortalezas restauradas, o sítio 
arqueológico Hili, que remonta à Idade do Bronze. 
Passaremos por Jebel Hafeet, uma cadeia de mon-
tanhas de mais de 1400 metros acima do nível do 
mar, com fontes de águas minerais na base. Almo-
ço em hotel 4*. Visitaremos o famoso mercado de 
camelos, as plantações de palmeiras de tâmaras e 
o sistema de irrigação chamado Falaj, que existe há 
mais de dois mil anos e continua em uso. Retorno 
para Dubai. Hospedagem. 

7º Dia DUBAI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais, fazer compras ou curtir a praia.

8º Dia DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas:
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo e as 

vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa obri-

gatória (Turismo Dirham) a ser pago pelo passageiro 
diretamente no hotel. 

- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por favor, 
consulte ao fazer a reserva. 

- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, 
consulte ao fazer a reserva.

8
DIAS

Dubai 7.
NOITES

Cidade Hotel Cat.

Dubai Hilton Garden Inn Jaddaf 4*

Mena Plaza Al Barsha 4*

Carlton Al Barsha 4*

Tryp By Wyndham 4*Sup

Byblos Tecom 4*Sup

Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup

Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup

Elite Byblos 5*

Media Rotana 5*

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados chegada e saída Dubai  

(com assistência em espanhol)
• Café da manhã buffet.
• Safari no deserto com traslados e jantar. 
• Tour de meio dia em Dubai  

(com guia falando espanhol). 
• Tour de meio dia a Sharjah  

(com guia falando espanhol). 
• Jantar no cruzeiro Dhow com traslados. 
• Dia inteiro Abu Dhabi com almoço, 

(com guia falando espanhol). 
• Dia inteiro Al Ain com almoço,  

(com guia falando espanhol).
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Cat. 4* Cat. 4*Sup. Cat. 5*

De Abril a Setembro
Em quarto duplo 925 $ 985 $ 1.055 $
Supl. quarto single 410 $ 465 $ 520 $
De Outubro/2023 a Março/2024
Em quarto duplo 1.120 $ 1.240 $ 1.350 $
Supl. quarto single 485 $ 595 $ 700 $
Supl. Eventos, por pessoa:
15-20/Out., 3-8/Dez., 28/Jan-2/Fev/24, 18-24/Fev/24 405 $ 515 $ 565 $
27/Dez/23-4/Jan/24 755 $ 755 $ 865 $

Abu Dhabi

Sharjah

Al Ain

Dubai

Diárias
Datas de saída:

Escanea-me
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Incluindo
• Traslado chegada/saída Déli. 
• Recepção tradicional de boas-vindas na chegada 

ao aeroporto.
• Transporte em microônibus ou ônibus com ar 

condicionado, Wi-Fi gratuito.
• Guia acompanhante falando espanhol.
 (do 2º ao 6º dia).
• Café da manhã buffet. 
• 5 jantares.
• Passeio de elefante em Jaipur 

(se não for possível, será feito em Jeep). 
• Entrada nos monumentos indicados no 

programa.
• Protetores de calçados para a visita ao Taj Mahal.
• Ida/volta de ônibus eletrônico do estacionamento 

até a entrada de Fatehpur Sikri e Taj Mahal.
• Cerimônia Aarti no templo Birla em Jaipur.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa no veículo 

durante as visitas/traslados.
• Impostos locais e service tax 

(sujeito a alterações sem aviso prévio)
• Seguro turístico.

TRIÂNGULO DE OURO

DESDE

815 $

1º Dia DÉLI 
Chegada a Déli. Boas-vindas com guirlanda de flores. 
Traslado ao hotel em veículo privativo. Hospedagem.

2º Dia DÉLI 
Café da manhã. Vamos começar a visita com uma 
parada para fotos no Forte Vermelho. Chandni 
Chowk, que era a avenida imperial onde Shah Jahan 
gostava de cavalgar, fica nas proximidades. Em segui-
da, visita ao túmulo de Gandhi e continuação para a 
área de Nova Déli, onde veremos o Portão da Índia, 
o Palácio Presidencial, o Parlamento e o templo da 
religião Sikh. Após o almoço, uma visita a Nova Déli 
nos permitirá descobrir o Qutub Minar (séc. XII) e o 
Pilar de Ferro. Jantar e hospedagem.

3º Dia DÉLI-JAIPUR (256 kms)
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a 
Jaipur, a “Cidade Rosa”. Dividida em sete setores 
retangulares, com ruas bem traçadas, é uma mara-
vilha do urbanismo do séc. XVIII. Com três de seus 
pontos cardeais cercados por escarpadas colinas, a 
cidade está protegida por uma poderosa muralha 
de sete portões. Na parte da tarde, visita panorâmi-
ca pela cidade passando por seus bazares. Você vai 
poder contemplar o Albert Hall (Palácio construído 
pelo marajá de Jaipur para comemorar a visita do rei 
Eduardo VII da Inglaterra). Em seguida, visitaremos o 
templo Birla da religião hindu. Jantar e hospedagem.

4º Dia JAIPUR-FORTE AMBER-JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte 
Amber, que foi a capital do Estado até 1728. Passeio 
de elefante para chegar ao topo da colina sobre a 
qual repousa o forte. Em seguida, visita panorâmica 
em Jaipur (que leva o nome do marajá Jai Singh, prín-
cipe e astrônomo que projetou e fundou a cidade em 
1727). Conheceremos o observatório astronômico e 
o Palácio do Maharaja, antiga residência real e hoje 
museu de manuscritos, pinturas e armas. Continua-
remos através das áreas residenciais e de negócios, 
passando em frente do Hawa Mahal (Palácio dos 
Ventos), um dos monumentos mais conhecidos de 
Jaipur. Jantar e hospedagem.

5º Dia JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms) 
Café da manhã. Saída para visitar o famoso poço de 
Abanheri, um dos maiores e mais profundos da Índia. 

C-9717

Foi construído no século IX e tem 3300 degraus, 13 
níveis e 100 pés de profundidade. A 40 km de Agra 
encontra-se a cidade morta de Fatehpur Sikri, cons-
truída pelo Imperador Akbar, em 1569, e abandonada 
devido à impossibilidade de dotála de abastecimento 
d’água. Seus edifícios estão muito bem preservados, 
especialmente a mesquita Jama Masjid, o túmulo 
de Salim Chishti e o Panch Mahal. Chegada a Agra. 
Visitaremos o jardim Mehtab Bagh, localizado na 
outra margem do rio Yamuna. Jantar e hospedagem.

6º Dia AGRA 
Café da manhã. Visita a um dos monumentos mais 
importantes do mundo, o Taj Mahal, uma ode ao 
amor concebida em 1630 pelo imperador Shah Jahan 
para servir como mausoléu de sua rainha, Muntaz 
Mahal. Uma maravilha arquitetônica toda construída 
em mármore branco. Artesãos vindos da Pérsia, do 
Império Otomano, da França e da Itália, auxiliados 
por 20.000 trabalhadores, demoraram 17 anos para 
concluí-la. Em seguida, visitaremos o forte de Agra, 
às margens do rio Yamuna, em pleno centro da cida-
de. Você vai poder assistir opcionalmente a um show 
musical sobre o Taj Mahal no teatro Kalakriti. Jantar 
e hospedagem.

7º Dia AGRA-DÉLI 
Café da manhã. Saída para o aeroporto de Déli  
(sem guia). Fim dos serviços.

Notas:
- Visto obrigatório para entrar na Índia.
- O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de feriado 

muçulmano.

7
DIAS

Déli 2. Jaipur 2. Agra 2.
NOITES

Uma viagem ao centro-norte da Índia,  
com as três cidades turísticas mais populares

Déli

AgraJaipur 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Setembro
Em quarto duplo 815 $ 835 $
Supl. quarto single 280 $ 385 $
Supl. 6 almoços 150 $ 170 $
De 16/Setembro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 930 $ 1.055 $
Supl. quarto single 480 $ 600 $
Supl. 6 almoços 115 $ 125 $
Supl. de 18 a 31/Dezembro 125 $ 155 $

Diárias
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Déli Holiday Inn Mayur Vihar B

The Suryaa / The Pride A

Jaipur Royal Orchid / Ramada B

The Lalit A

Agra Sarovar Crystal / Radisson B

Jaypee Palace /  
Marriott Courtyard

A

Hotéis previstos 
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TRIÂNGULO DE OURO EM LUXO

Cidade Hotel
Delhi The Oberoi Quarto luxo 
Jaipur Oberoi Raj Vilas Quarto Premier 
Agra Oberoi Amar Vilas Quarto Premier 

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslado chegada/saída Delhi.
• Boas-vindas tradicionais à chegada ao 

aeroporto. 
• Transporte em microônibus ou ônibus com ar 

condicionado, WI-FI grátis. 
• Guia acompanhante fluente em espanhol (do 2º 

ao 6º dia). 
• Buffet de café da manhã diário. 
• Passeio de elefante em Jaipur (se não for 

possível será feito de Jeep). 
• Bilhetes nos monumentos indicados no 

programa. 
• Pantufas para a visita ao Taj Mahal. 
• Ida e volta em ônibus elétrico do 

estacionamento até a entrada de Fatehpur Sikri 
e Taj Mahal. 

• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia. 
• Impostos locais e taxa de serviço. (Sujeito a 

alteração sem aviso prévio).

DESDE

2.275 $

1º Dia DELHI 
Chegada a Delhi. Boas-vindas com guirlanda de 
flores. Traslado em carro privado ao hotel. Hos-
pedagem. 
DELHI: A moderna capital da Índia é também uma 
cidade antiga cujas origens se perdem nas lendas. 
Centenas de monumentos a adornam, com sua escul-
pida história milenária. A partir desta cidade, nume-
rosas dinastias hindus e muçulmanas, incluindo os 
Mughals, governaram a Índia. Aqui existiram nada 
menos que 7 cidades sucessivas antes da chegada 
dos ingleses, que criariam, pelas mãos de Sir Edwin 
Lutyens, a sua capital de sonho. 

2º Dia DELI 
Café da manhã. Começaremos a visita com uma 
parada para fotos no forte vermelho, próximo a 
Chandni Chowk, outrora uma avenida imperial que 
Shah Jahan gostava de andar a cavalo, e de lá chega-
remos a Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da 
Índia . Em seguida, visitaremos o túmulo de Gandhi 
e continuaremos pela área de Nova Delhi para ver o 
Portão da Índia, o Palácio Presidencial, o Parlamento 
e o templo da religião Sikh. Após o almoço, uma 
visita a Nova Delhi nos permitirá descobrir o Qutab 
Minar (século XII) e a Coluna de Ferro. Retorno para 
o hotel. Hospedagem.

3º Dia DELHI-JAIPUR (256 kms) 
Café da manhã. Saída por estrada para Jaipur, a cida-
de rosa do Rajastão. Jaipur é talvez uma das cidades 
mais pitorescas do mundo. Foi construída de acordo 
com os cânones do Shilpa Shastra, o antigo tratado 
hindu sobre arquitetura. Dividido em sete setores 
retangulares, com ruas bem traçadas, ângulos retos, 
seu planejamento é uma maravilha do urbanismo do 
século XVIII, quando sistematização semelhante nem 
existia na Europa. Cercada por colinas íngremes em 
três de seus pontos cardeais, a cidade é guardada 
por uma poderosa muralha fortificada, com sete 
portões. Dia livre para desfrutar das instalações 
do hotel. Podem visitar o templo de Birla para ver a 
cerimônia noturna. Hospedagem

C-970017

4º Dia JAIPUR-FORTE AMBER-JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte 
Amber, antiga capital do Estado até 1728. Uma expe-
riência única, subiremos nas costas de elefantes para 
acessar o topo da colina sobre a qual se ergue o forte. 
Em seguida, passeio panorâmico por Jaipur (nome 
em homenagem ao marajá Jai Singh, príncipe e 
astrônomo, que projetou e fundou a cidade em 1727). 
Visitaremos o observatório astronômico, o Palácio 
do Marajá, antiga residência real e hoje museu de 
manuscritos, pinturas e armas. Continuaremos pelas 
áreas residenciais e comerciais, passando em frente 
ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monu-
mentos mais conhecidos de Jaipur. Hospedagem.

5º Dia JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms) 
Café da manhã. Saída para visitar o poço escalona-
do Abhaneri, famoso por ser um dos maiores e mais 
profundos da Índia. Foi construído no século IX e tem 
3.300 degraus, 13 níveis e 30 mts. A 40 km de Agra 
fica a cidade morta de Fatehpur Sikri, construída pelo 
imperador Akbar em 1569 e abandonada devido à 
sua incapacidade de fornecer água. Seus edifícios 
estão incrivelmente preservados, notadamente a 
mesquita Jama Masjid, o túmulo de Salim Chisti e 
o Panch Mahal. Chegada a Agra. Opcionalmente, 
você pode assistir a um show musical do Taj Mahal. 
Hospedagem.

7
DIAS

Delhi 2. Jaipur 2.  
Agra 2.NOITES

Delhi

AgraJaipur 

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)
De 15/Abril a 15/Setembro
Em quarto duplo 2.275 $

Supl. quarto single 1.685 $

Supl. 5 jantares 580 $

Supl. 5 almoços 570 $

De 16/Setembro/2023 a 31/Março/2024(*)
Em quarto duplo 3.600 $

Supl. quarto single 3.015 $

Supl. 5 jantares 580 $

Supl. 5 almoços 570 $
*(Exceto 20/Dez/23 a 6/Janeiro/24)

6º Dia AGRA 
Café da manhã. Logo pela manhã, visita a um dos 
monumentos mais importantes do mundo, o Taj 
Mahal, um canto de amor construído pelo imperador 
Shah Jehan em 1630 para servir de mausoléu para 
sua rainha, Mumtaj Mahal. Maravilha arquitetônica 
inteiramente erguida em mármore branco. Artesãos 
da Pérsia, Império Otomano, França e Itália, ajuda-
dos por 20.000 trabalhadores, levaram 17 anos para 
concluí-lo. (O Taj Mahal fecha na sexta-feira, feria-
do muçulmano). Em seguida, visitaremos o Forte 
de Agra, às margens do rio Yamuna, no coração 
da cidade. Reflete a arquitetura indiana sob três 
imperadores. Dentro do complexo estão algumas 

estruturas como Jehangiri Mahal, Anguri Bagh e a 
mesquita Moti Masjid. Visitaremos a Igreja Akbar 
fundada pelo rei Akbar em 1600, esta é a primeira 
igreja católica romana da era mogol. Hospedagem. 

7º Dia AGRA-DELHI 
Café da manhã. Partida por estrada para o aeroporto 
de Delhi (sem guia). Fim dos serviços.

Notas: 
- Para entrar na Índia é obrigatório solicitar o Visto de 

Turista.
- O Taj Mahal fecha às sextas-feiras, feriado muçulmano.
- A ordem das visitas pode ser alterada devido a feriados 

ou outros motivos.

Escanea-me

NOVO

Diárias,
*(Exceto 20/Dez/23 a 6/Janeiro/24)

Datas de saída GA

RANTIDAS
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de Abhaneri, perto de Jaipur, no estado do Rajastão. 
Situado em frente do templo Harshat Mata, é um dos 
maiores e mais profundos da Índia. Foi construído 
no século IX e tem 3300 degraus, 13 níveis e 100 
pés de profundidade. Foi reconstruído no século 
X. Continuação para Fatehpur Sikri, a cidade mor-
ta, construída pelo Imperador Akbar, em 1569, e 

abandonada devido à impossibilidade de dotá-la 
de abastecimento d’água. Seus edifícios estão muito 
bem preservados, especialmente a mesquita Jama 
Masjid, o túmulo de Salim Chishti, o Panch Mahal e 
outros. Chegada a Agra. Visitaremos o jardim Mehtab 
Bagh, localizado na outra margem do rio Yamuna. 
Jantar e hospedagem.

TRIÂNGULO DE OURO  
COM VARANASI

DESDE

1.415 $

C-9917

está protegida por uma poderosa muralha de sete 
portões. À tarde, visita panorâmica pela cidade 
durante a qual, além do tour de orientação, você vai 
poder contemplar o Albert Hall (Palácio construído 
pelo marajá de Jaipur para comemorar a visita do 
rei Eduardo VII da Inglaterra), hoje convertido em 
museu. Em seguida, visitaremos o templo Birla da 
religião hindu. Jantar e hospedagem.

4º Dia JAIPUR-FORTE AMBER-JAIPUR 
Café da manhã. Na parte da manhã, saída para visitar 
o Forte Amber, que foi a capital do Estado até 1728. 
Uma experiência única: passeio de elefante para 
chegar ao topo da colina sobre a qual repousa o 
forte. Prosseguiremos com a visita panorâmica em 
Jaipur (que leva o nome do marajá Jai Singh, prínci-
pe e astrônomo que projetou e fundou a cidade em 
1727). Conheceremos o observatório astronômico. 
Também visitaremos o Palácio do Maharaja, antiga 
residência real e hoje museu de manuscritos, pintu-
ras Rajput e Mogol, e armas. Continuaremos através 
das áreas residenciais e de negócios, passando em 
frente do Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um dos 
monumentos mais conhecidos de Jaipur. Jantar e 
hospedagem.

5º Dia JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms) 
Café da manhã. No caminho visitaremos o famoso 
poço escalonado de Abhaneri, situado no povoado 

9
DIAS

Déli 2. Jaipur 2. Agra 2. Varanasi 2.
NOITES

1º Dia DÉLI 
Chegada a Déli. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.
Déli: a moderna capital da Índia é também uma cidade 
antiga cujas origens se perdem em lendas. Decorada 
com centenas de monumentos construídos ao longo 
de sua rica e milenar história. A partir desta cidade 
diversas dinastias hindus e muçulmanas, incluindo 
os mogóis, governaram a Índia. Neste local existi-
ram nada menos que 7 cidades sucessivas antes da 
chegada dos britânicos, que criariam, das mãos de 
Sir Edwin Lutyens, sua sonhada capital.

2º Dia DÉLI
Café da manhã. Vamos começar a visita com uma 
parada para fotos no Forte Vermelho. Chandni 
Chowk, que era a avenida imperial onde Shah Jahan 
gostava de cavalgar, fica nas proximidades e sere-
mos deixados no portal de Jama Masjid, uma das 
maiores mesquitas da Índia, construída pelo impe-
rador mogol Shah Jahan no séc. XVII. Em seguida, 
visita ao túmulo de Gandhi e continuação para a 
área de Nova Déli, onde veremos o Portão da Índia, 
o Palácio Presidencial e o Parlamento. Visitaremos 
o templo da religião Sikh e nos sentaremos para 
observar os visitantes e escutar as orações. Depois 
do almoço, uma visita a Nova Déli nos permitirá 
descobrir o Qutub Minar (séc. XII), graciosamente 
aflautado, com seu eixo totalmente esculpido à mão. 
Bem perto está o Pilar de Ferro, que tem resistido 
impassível à passagem do tempo e nem sequer está 
oxidado, mesmo depois de 1500 anos de história. 
Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.

3º Dia DÉLI-JAIPUR (256 kms) 
Café da manhã. Saída para Jaipur, a “cidade rosa” do 
Rajastão. Jaipur é provavelmente uma das cidades 
mais exóticas do mundo. Foi construída segundo 
os cânones de Shilpa Shastra, o antigo tratado de 
arquitetura indiano. Dividida em sete setores retan-
gulares, com ruas bem traçadas e ângulos retos, 
seu planejamento é uma maravilha urbanística do 
século XVIII, quando nem mesmo na Europa havia 
um sistema similar. Com três de seus pontos car-
deais cercados por escarpadas colinas, a cidade 

Déli

AgraJaipur 

Varanasi

Escanea-me
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6º Dia AGRA
Café da manhã. Visita incluindo um dos monumentos 
mais importantes do mundo, o Taj Mahal, uma ode 
ao amor concebida em 1630 pelo imperador Shah 
Jahan para servir como mausoléu de sua rainha, 
Muntaz Mahal. Esta maravilha arquitetônica é uma 
obra-prima bem proporcionada, toda construída 
em mármore branco. Artesãos vindos da Pérsia, do 
Império Otomano, da França e da Itália, auxiliados 
por 20.000 trabalhadores, demoraram 17 anos para 
concluí-la. (O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, 
dia de feriado muçulmano). Em seguida visitaremos 
o Forte de Agra, situado em pleno centro da cidade. 
A construção é um reflexo da arquitetura indiana 
sob o reinado de três imperadores mogóis: Akbar, 
Jahangir e Shah Jahan. No interior do complexo 
existem algumas estruturas interessantes, como o 
Jahangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Tarde livre para atividades 
pessoais. Jantar e hospedagem.

7º Dia AGRA-DÉLI (avião)-VARANASI 
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a 
Déli. Chegada a Déli e traslado ao aeroporto para 
embarcar no vôo com destino a Varanasi. Traslado 
ao hotel. Visitaremos o templo Bharat Mata com seu 
grande mapa em relevo da Índia esculpido em már-
more. Em seguida, visita ao rio Ganges para assistir 
à cerimônia da tarde, “Aarti”. Jantar e hospedagem.

8º Dia VARANASI 
De madrugada, passeio de barco no sagrado rio Gan-

ges para ver os “Ghats” ou banhos rituais, e os locais 
de cremação. Contemplar as pessoas banhando-se 
e adorando o rio nos Ghats é uma das experiências 
mais extraordinárias que um viajante pode desfrutar 
na Índia. Milhões de peregrinos vêm se purificar nas 
águas do rio, participar de rituais antigos, consultar 
astrólogos e expulsar o Karma negativo. Vamos cami-
nhar pelas ruas estreitas do centro antigo para sentir 
a profundidade da religião hindu na vida diária das 
pessoas. Passaremos pelo templo de Durga, pelo 
Tulsi Manas Mandir, pela Universidade Hindu de 
Benares. Retorno ao hotel e café da manhã. Excursão 
a Sarnath, a cidade budista abandonada, onde Buda 
deu seu primeiro sermão. Sarnath foi um renomado 
centro de aprendizagem do século VI a.C. ao século 
XII d.C. Visita às ruínas, à Estupa, ao Templo budista 
e ao Museu. Jantar e hospedagem. 

9º Dia VARANASI-DÉLI (avião) 
Café da manhã. Tempo livre. Por volta das 12 horas, 
traslado ao aeroporto para embarcar no vôo de 
linha regular com destino a Déli. Chegada a Déli 
para fazer a conexão com seu vôo de retorno. Fim 
dos serviços. 

Notas:
- Visto obrigatório para entrar na Índia. 
- O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de feriado 

muçulmano. 
- Peso permitido para o vôo doméstico: 15 kg de bagagem, 

7 kg de bagagem de mão.
- Tarifa aérea e impostos sujeita a alterações sem aviso 

prévio.

Diárias
Datas de saída: GA

RANTIDAS Incluindo
• Traslado chegada/saída Déli.
• Recepção tradicional de boas-vindas na 

chegada ao aeroporto.
• Transporte de microônibus ou ônibus com ar 

condicionado, Wi-Fi gratuito.
• Guia acompanhante falando espanhol  

(do 2º ao 6º dia).
• Visita com guia local em Varanasi.
• Café da manhã buffet.
•  7 jantares.
• Passeio de elefante em Jaipur (se não for 

possível, será feito em Jeep).
• Entrada nos monumentos indicados no programa.
• Passeio de barco ao longo do rio Ganges, 

Varanasi, sujeito às condições climáticas (se 
não for possível, substitui-se por um passeio de 
pedicab em Varanasi).

• Protetores de calçados para a visita ao Taj Mahal.
• Ida/volta de ônibus eletrônico do estacionamento 

até a entrada de Fatehpur Sikri e Taj Mahal.
• Cerimônia Aarti no templo Birla em Jaipur.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa no veículo 

durante as visitas/traslados.
• Impostos locais e service tax (sujeito a alterações 

sem aviso prévio).
• Passagem aérea Déli-Varanasi-Déli, classe 

econômica.
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Setembro
Em quarto duplo 1.415 $ 1.615 $
Supl. quarto single 480 $ 540 $
Supl. 8 almoços 200 $ 225 $
De 16/Setembro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 1.570 $ 1.795 $
Supl. quarto single 685 $ 875 $
Supl. 8 almoços 215 $ 235 $
Supl. de 16 a 31/Dezembro/2023 125 $ 155 $

Cidade Categoría B Categoría A

Déli Holiday Inn  

Mayur Vihar

The Suryaa / 

The Pride

Jaipur Royal Orchid / 

Ramada

The Lalit / Royal Orchid / 

Holiday Inn

Agra Sarovar Crystal/

Ramada Plaza

Jaypee Palace / 

Courty Marriott

Varanasi Rivatas by Ideal / 

Madin

Rivatas by Ideal / 

Madin 

Hotéis previstos 
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Incluindo
• Traslado chegada/saída Déli. 
• Recepção tradicional de boas-vindas na chegada 

ao aeroporto.
• Transporte em microônibus ou ônibus com ar 

condicionado, Wi-Fi gratuito, exceto no Nepal.
• Guia acompanhante de Déli a Agra. 
• Guia local falando espanhol em Katmandu, em 

lugares da visita.
• Café da manhã buffet. 
• 8 jantares.
• Passeio de elefante em Jaipur 

(se não for possível, será feito em Jeep). 
• Protetores de calçados para a visita ao Taj Mahal.
• Entrada nos monumentos indicados no programa.
• Ida/volta de ônibus eletrônico do 

estacionamento até a entrada de Fatehpur Sikri e 
Taj Mahal.

• Cerimônia Aarti no templo Birla em Jaipur.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa no veículo 

durante as visitas/traslados.
• Passagem aérea Déli/Katmandu/Déli, classe 

econômica.
• Impostos locais e service tax (sujeito a alterações 

sem aviso prévio).
• Seguro turístico.

ÍNDIA E NEPAL CLÁSSICA

DESDE

1.745 $

1º Dia DÉLI 
Chegada a Déli. Boas-vindas com guirlanda de flores. 
Traslado ao hotel em veículo privativo. Hospedagem.
2º Dia DÉLI 
Café da manhã. Vamos começar a visita com uma 
parada para fotos no Forte Vermelho. Chand-
ni Chowk, que era a avenida imperial onde Shah 
Jahan gostava de cavalgar, fica nas proximidades. 
Daremos um passeio pelas ruas estreitas de Velha 
Déli e seremos deixados no portal de Jama Masjid, 
uma das maiores mesquitas da Índia. Em seguida, 
visita ao túmulo de Gandhi e continuação para a 
área de Nova Déli, onde veremos o Portão da Índia, 
o Palácio Presidencial, o Parlamento e o templo da 
religião Sikh. Uma visita a Nova Déli nos permitirá 
descobrir o Qutub Minar (séc. XII) e o Pilar de Ferro. 
Jantar e hospedagem.
3º Dia DÉLI-JAIPUR (256 kms)
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a 
Jaipur, a “Cidade Rosa”. Dividida em sete setores 
retangulares, com ruas bem traçadas, é uma mara-
vilha do urbanismo do séc. XVIII. Com três de seus 
pontos cardeais cercados por escarpadas colinas, a 
cidade está protegida por uma poderosa muralha 
de sete portões. Na parte da tarde, visita panorâmi-
ca pela cidade passando por seus bazares. Você vai 
poder contemplar o Albert Hall (Palácio construído 
pelo marajá de Jaipur para comemorar a visita do rei 
Eduardo VII da Inglaterra). Em seguida, visitaremos o 
templo Birla da religião hindu. Jantar e hospedagem.
4º Dia JAIPUR-FORTE AMBER-JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte 
Amber, que foi a capital do Estado até 1728. Passeio 
de elefante para chegar ao topo da colina sobre a 
qual repousa o forte. Em seguida, visita panorâmica 
em Jaipur (que leva o nome do marajá Jai Singh, prín-
cipe e astrônomo que projetou e fundou a cidade em 
1727). Conheceremos o observatório astronômico, 
o Palácio do Maharaja, antiga residência real e hoje 
museu de manuscritos, pinturas e armas. Continua-
remos através das áreas residenciais e de negócios, 
passando em frente do Hawa Mahal (Palácio dos 
Ventos), um dos monumentos mais conhecidos de 
Jaipur. Jantar e hospedagem.
5º Dia JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms)
Café da manhã. Saída para visitar o famoso poço 
de Abanheri, um dos maiores e mais profundos 
da Índia. Foi construído no século IX e tem 3300 
degraus, 13 níveis e 100 pés de profundidade. A 40 
km de Agra encontra-se a cidade morta de Fatehpur 

C-910017

Sikri, construída pelo Imperador Akbar, em 1569, e 
abandonada devido à impossibilidade de dotá-la de 
abastecimento d’água. Seus edifícios estão muito 
bem preservados, especialmente a mesquita Jama 
Masjid, o túmulo de Salim Chishti e o Panch Mahal. 
Chegada a Agra. Jantar e hospedagem.

6º Dia AGRA 
Café da manhã. Pela manhã temprano, visita panorâ-
mica com um dos monumentos mais importantes do 
mundo, o Taj Mahal, uma ode ao amor concebida 
em 1630 pelo imperador Shah Jahan para servir 
como mausoléu de sua rainha, Muntaz Mahal. Uma 
maravilha arquitetônica toda construída em mármore 
branco. Artesãos vindos da Pérsia, do Império Oto-
mano, da França e da Itália, auxiliados por 20.000 
trabalhadores, demoraram 17 anos para concluí-la. 
(fechado as sextas-feiras). Em seguida, visitaremos o 
forte de Agra, às margens do rio Yamuna, em pleno 
centro da cidade. Tarde livre para atividades pes-
soais. Jantar e hospedagem.

7º Dia AGRA-DÉLI-KATMANDU (avião)
Café da manhã. Saída pela estrada em direção ao 
aeroporto de Déli, para embarcar no vôo com desti-
no a Katmandu. Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
e hospedagem.
8º Dia KATMANDU-SWAYAMBHUNATH-
PATAN-KATMANDU
Café da manhã. Na parte da manhã, vamos começar 
nossa visita à Praça Darbar, antiga área residen-
cial da realeza, com mais de 50 templos; Palácio 
Rana, chamado Singha Darbar; Hanuman Dhoka, 
a imponente porta de acesso ao Palácio Real com 
sua estátua do “deus-macaco”. Passaremos pela rua 
“geek”, que, em outros tempos, era local de relax 

dos hippies, para visitar a casa-templo de Kumari, 
a deusa-menina, uma deusa viva. A grande estupa 
de Swayambhunath, com os olhos de Buda pintados 
nas quatro faces da torre. Sua localização sagrada, 
sobre uma colina, decidiu-se 2500 anos atrás, muito 
antes do advento do budismo no Nepal. À tarde, 
visita a Patan, onde vamos passear pela cidade velha: 
Newar, o Portão de Ouro, o Templo de Teleju e a 
estátua de Yogendra Malla. Jantar e hospedagem.

9º Dia KATMANDU-BOUDHANATH-
PASHUPATINATH-KATMANDU
Café da manhã. Na parte da manhã, visita a Boudha-
nath, uma das maiores estupas do mundo. Também 
visitaremos os templos de Pashupatinath, um dos 
mais importantes da religião hindu, dedicado ao 
deus Shiva. Neste local poderemos ver a cremação 
dos cadáveres às margens do rio Bagmati. Jantar 
e hospedagem.

10º Dia KATMANDU-DÉLI (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-

car no vôo com destino a Déli. Fim dos serviços.
Notas:
- Visto obrigatório para entrar na Índia. 
- O visto para entrar no Nepal pode ser obtido diretamente 

no aeroporto de Katmandu.
- O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de feriado 

muçulmano.
- Tarifa aérea e impostos, sujeita a alteraçoes sem aviso 

prévio.

10
DIAS

Déli 2. Jaipur 2. Agra 2. Katmandú 3.
NOITES

Uma viagem ao norte da Índia e ao Nepal  
com Déli, Jaipur, Agra e Katmandu

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Setembro
Em quarto duplo 1.745 $ 2.080 $
Supl. quarto single 460 $ 780 $
Supl. 9 almoços 215 $ 250 $
De 16/Setembro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 1.775 $ 2.030 $
Supl. quarto single 615 $ 815 $
Supl. 9 almoços 205 $ 250 $
Supl. saídas de 16-31/Dezembro 125 $ 155 $

Diárias
Datas de saída: GA

RANTIDAS

Déli

Agra
Jaipur Katmandú

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Déli Holiday Inn Mayur Vihar B
The Suryaa / The Pride / 
Crowne Plaza

A

Jaipur Golden Tulip / Ramada /  
Park Regis

B

The Lalit / Royal Orchid / 
Holiday Inn

A

Agra Sarovar Crystal / Radisson /
Ramada

B

Jaypee Palace /  
Courtyard by Marriott

A

Katmandú Tibet International B
Soaltee / Marriott A

Hotéis previstos 
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DE BOMBAIM A DÉLI

DESDE

1.750 $

1º Dia BOMBAIM 
Chegada a Bombaim. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.
Bombaim (também conhecida localmente como 
Mumbai) é a capital do estado de Maharashtra e 
a cidade portuária mais importante do subconti-
nente. O nome deriva da deusa local Mumbadevi. 
Entre 1626 e 1995 era chamada por seu nome tra-
dicional, Bombaim. Esta cidade é o principal cen-
tro econômico da Índia e abriga a maior indústria 
cinematográfica do mundo, além de ser um impor-
tante polo de comunicações e centro cultural, com 
diversas universidades, teatros, museus, galerias, 
etc. A Região Metropolitana tem quase 20 milhões 
de habitantes. Na Índia, não existem autoridades 
responsáveis pelo registro do local de residência 
dos cidadãos, por essa razão, os dados popula-
cionais são meramente estimativos com base em 
recenseamentos gerais da população. 

C-91017

2º Dia BOMBAIM-UDAIPUR (avião)
Café da manhã. Na parte da manhã, panorâmica 
passando pela Porta da Índia, Torre do Relógio, Tri-
bunal Supremo, Estação Vitória, biblioteca central e 
Fonte Flora. Em seguida, visita a Mani Bhavan - casa 
e museu de Gandhi. Por volta das 11h30min, traslado 
ao aeroporto para embarcar no vôo com destino a 
Udaipur, uma das cidades mais belas do Rajastão, 
cercada por uma muralha de cinco portas, situada 
junto ao Lago Pichola. Chegada e traslado ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia UDAIPUR
Café da manhã. Pela manhã temprano, saída para 
a excursão a Eklingji e Nagda a 22 kms de Udai-
pur, pequenos vilarejos conhecidos pelos templos 
dedicados ao deus Shiva. Em seguida, visitaremos 
o City Palace, o palácio-museu mais opulento de 
todo o Rajastão. Continuaremos com o Jardim das 
donzelas ou Sahelion ki Bari, onde o Maharana 
Sangram Singh construiu um complexo de jardins 
com fontes e lagos para sua bela filha. À tarde, 
embarcaremos no ferry para atravessar as águas 
calmas do lago Pichola. Ao entardecer, visitaremos 
o palácio-ilha de Jag Mandir, onde, segundo a 
lenda, o imperador mogol Shah Jehan viveu e se 
inspirou para construir, mais tarde, o Taj Mahal. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia UDAIPUR-RANAKPUR-JODHPUR 
Café da manhã. Saída pela estrada em direção a 
Ranakpur para visitar o Templo Jainista de Adinath, 
construído no século XV, que possui impressionan-
tes esculturas de mármore. Em seguida, saída para 
Jodhpur. Jantar e hospedagem.

5º Dia JODHPUR-JAIPUR
Café da manhã. Visita à cidade com guia, na qual se 
destaca o Forte, o mais importante do Rajastão, o 
Palácio do Marajá e o Museu Mehrangarh, Patrimô-
nio da Humanidade da UNESCO. Saída por estrada 
até Jaipur, capital do Rajastão. Jaipur foi construída 
em 1728 por ordem marajá Sawai Jai Singh II. Esta 
cidade é conhecida como a cidade rosa porque a 
construção da maioria de seus edifícios foi feita em 
arenito rosa. Na cidade de Jaipur reúnem-se os estilos 
arquitetônicos hindus, jainistas e mogóis. Chegada 
a Jaipur e traslado ao hotel. No final da tarde, visita-
remos o templo Birla para ver a cerimônia da tarde. 
Jantar e hospedagem.

6º Dia JAIPUR-AMBER-JAIPUR
Café da manhã. Na parte da manhã, excursão ao 
Forte Amber, que foi a capital do Estado até 1728. 
Uma experiência única: passeio de elefante para che-
gar ao topo da colina sobre a qual repousa o forte. 

Em seguida, visita panorâmica em Jaipur (que leva 
o nome do marajá Jai Singh, príncipe e astrônomo 
que projetou e fundou a cidade em 1727). Conhece-
remos o observatório astronômico, construído pelo 
próprio monarca, dotado de instrumentos que ele 
mesmo projetou. Visitaremos o Palácio do Mahara-
ja, antiga residência real e hoje museu. Passaremos 
pelas áreas residenciais e de negócios da “cidade 
rosa”, passando em frente do Hawa Mahal (Palácio 
dos Ventos), um dos monumentos mais conhecidos 
de Jaipur. Jantar e hospedagem.

7º Dia JAIPUR-FATHEPUR SIKRI-AGRA 
Café da manhã. Saída para Fatehpur Sikri, a cidade 
morta, construída pelo Imperador Akbar, em 1569, 
e abandonada devido à impossibilidade de dotá-
-la de abastecimento d’água. Seus edifícios estão 
muito bem preservados, especialmente a mesquita 
Jama Masjid, o túmulo de Salim Chishti e o Panch 
Mahal. Continuação para Agra. Visita à cidade que 
conta com um dos monumentos mais importantes 
do mundo, o Taj Mahal, uma ode ao amor concebi-
da em 1630 pelo imperador Shah Jahan para servir 
como mausoléu de sua rainha, Muntaz Mahal. Esta 
maravilha arquitetônica toda construída em már-
more branco, foi construída por artesãos vindos da 
Pérsia, do Império Otomano, da França e da Itália, 

10
DIAS

Bombaim 1. Udaipur 2. Jodhpur 1. 
Jaipur 2. Agra 1. Déli 2.NOITES

Déli

Agra

Jaipur 

Udaipur

Jodhpur

Bombaim

Escanea-me
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auxiliados por 20.000 trabalhadores, demoraram 17 
anos para concluí-la ( o Taj Mahal fecha suas portas 
às sextas-feiras, dia de feriado muçulmano). Jantar 
e hospedagem.

8º Dia AGRA-DÉLI 
Café da manhã. Saída para visitar o Forte de Agra, às 
margens do rio Yamuna, em pleno centro da cidade. 
A construção é um reflexo da arquitetura indiana 
sob o reinado de três imperadores mogóis: Akbar, 
Jahangir e Shah Jahan. No interior do complexo 
existem algumas estruturas interessantes, como 
o Jahangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal 
e a mesquita Moti Masjid. Continuação para Déli, 
a moderna capital da Índia, cidade antiquíssima 
cujas origens se perdem em lendas. Decorada com 
centenas de monumentos construídos ao longo de 
sua rica e milenar história. A partir desta cidade 
diversas dinastias hindus e muçulmanas, incluindo 
os mogóis, governaram a Índia. Neste local existi-
ram nada menos que 7 cidades sucessivas antes 
da chegada dos britânicos, que criariam, das mãos 
de Sir Edwin Lutyens, sua sonhada capital. Jantar e 
hospedagem. 

9º Dia DÉLI
Café da manhã. Vamos começar a visita com uma 
parada para fotos no Forte Vermelho. Nas proximi-

dades, Chandni Chowk, que era a avenida imperial 
onde Shah Jahan gostava de cavalgar e a mesquita 
Jama Masyid, uma das maiores da Índia, construída 
pelo imperador mogol Shah Jahan no século XVII. 
Continuaremos visitando o túmulo de Gandhi, dare-
mos um passeio pela região de Nova Déli para ver a 
Porta da Índia, o Palácio Presidencial e o Parlamento. 
Seguiremos com a visita ao templo da religião Sikh, 
onde poderemos observar os visitantes e escutar 
a oração. Na parte da tarde, uma visita a Nova Déli 
nos permitirá descobrir o Qutub Minar (séc. XII), 
graciosamente aflautado, com seu eixo totalmente 
esculpido à mão. Bem perto está o Pilar de Ferro, 
que tem resistido impassível à passagem do tempo 
e nem sequer está oxidado, mesmo depois de 1500 
anos de história. Jantar e hospedagem. 

10º Dia DÉLI 
Café da manhã. No horário previsto, traslado ao 
aeroporto para embarcar no vôo de retorno. Fim 
dos serviços.

Notas:
- Visto obrigatório para entrar na Índia. 
- O Taj Mahal é fechado às sextas-feiras, dia de feriado 

muçulmano. 
- Peso permitido para o vôo doméstico: 15 kg de bagagem, 

7 kg de bagagem de mão.
- A ordem das visitas pode ser alterada, dependendo da 

temporada.

Diárias
Datas de saída: GA

RANTIDAS Incluindo
• Traslado chegada/Bombaim saída/Déli  

(a assistência para os traslados em Bombaim 
será feita por um representante falando inglês) 

• Recepção tradicional de boas-vindas na 
chegada ao aeroporto.

• Transporte em microônibus ou ônibus com ar 
condicionado, Wi-Fi gratuito.

• Guia acompanhante de Udaipur a Déli.
• Guia local em Bombaim, para as visitas. 
• Café da manhã buffet. 
• 8 jantares.
• Passeio de elefante em Jaipur (se não for 

possível, será feito em Jeep). 
• Passeio de barco no lago Pichola – Udaipur.
• Entrada nos monumentos indicados no programa.
• Protetores de calçados para a visita ao Taj Mahal.
• Ida/volta de ônibus eletrônico do estacionamento 

até a entrada de Fatehpur Sikri e Taj Mahal.
• Cerimônia Aarti no templo Birla em Jaipur.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa no veículo 

durante as visitas/traslados.
• Passagem aérea Bombaim/Udaipur, classe 

econômica.
• Impostos locais e service tax (sujeito a alterações 

sem aviso prévio).
• Seguro turístico.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Setembro
Em quarto duplo 1.750 $ 2.025 $
Supl. quarto single 465 $ 730 $
Supl. 8 almoços 200 $ 225 $
De 16/Setembro/2023 a 31/Março/2024
Em quarto duplo 1.895 $ 2.355 $
Supl. quarto single 700 $ 1.140 $
Supl. 8 almoços 195 $ 255 $
Supl. saídas de 16 a 31/Dezembro 125 $ 155 $

Cidade Categoría B Categoría A

Bombaim Fariyas Trident Nariman Points / 
ITC Grand Central

Udaipur Howard Johnson 
Mewar Garh

Laxmi Vilas Palace

Jodhpur Park Plaza Indana Radisson / Indiana

Jaipur Royal Orchid / 
Ramada

The Lalit

Agra Sarovar Crystal /
Radisson / 
Ramada Plaza

Jaypee Palace 
Radisson Blu

Déli Holiday Inn 
Mayur Vihar

Leela Convention East 
Delhi/ The Lalit 

Hotéis previstos 
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ISRAEL CLÁSSICO

Tel Aviv 2. Galileia 1. Jerusalém 4.
NOITES

Judaica, Cristiana e Muçulmana

Incluindo
• Traslados chegada e 

saída.
• Ônibus com guia 

acompanhante.

• Café da manhã diário.
• Visitas indicadas no 

programa.
• Seguro turístico.

DESDE

1.670 $

1º Dia (Segunda) TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion. Traslado a 
Tel Aviv. Hospedagem.

2º Dia (Terça) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jope 
(Jaffa) para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. A seguir, faremos uma visita panorâ-
mica passando pelas principais atrações da cidade: 
calle Dizengoff, Palácio de Cultura, Museu de Tel 
Aviv, Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmel e visita 
ao Museu Anu. Tarde livre.

3º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o 
Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. 
Continuação para Haifa para visitar o Santuário do 
Báb e os Jardins Persas. Vista panorâmica do alto 
do Monte Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. 
Seguiremos para São João de Acre para apreciar as 
construções medievais e continuaremos até a cidade 
da Cabala, Safed, com seu misticismo judaico. Visi-
ta à uma Sinagoga. Prosseguiremos nossa viagem 
através das montanhas da Galileia até chegar ao 
Kibutz. Hospedagem.

4º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do 
Kibutz, saída para o Monte das Beatitudes, lugar 
do Sermão da Montanha. Seguiremos para Tabgha, 
onde ocorreu o milagre de multiplicação dos pães 
e peixes. Continuação para Cafarnaum para visitar 
a antiga sinagoga e a casa de Pedro. Via Tiberíades, 
nos dirigiremos até Yardenit, local onde Jesus foi 
batizado. Continuação para Nazaré para visitar a 
Basílica, a carpintaria e a fonte da Virgem. Pelo Vale 
do Jordão, através do deserto da Judeia, chegare-
mos a Jerusalém. Hospedagem.

5º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras 
para admirar uma vista panorâmica da cidade. Segui-
remos para o Horto de Getsêmani para visitar a 
Basílica da Agonia. Continuaremos até o Muro das 
Lamentações e Monte Sião para visitar o Túmulo 
do rei David. Seguiremos para Ein Kerem, lugar de 
nascimento de São João Batista. Continuação para 
o Museu do Holocausto. À tarde, saída para Belém 
para visitar a Igreja da Natividade, a Gruta de São 
Jerônimo e a Basílica de Santa Catarina. Retorno 
para Jerusalém. Hospedagem.

C-9081

6º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Partida para o Monte 
Sião para visitar a Tumba do Rei David, o Cenáculo 
e a Abadia da Dormição. Continuaremos para a 
cidade antiga para percorrer as 14 estações da Via 
Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, a Capela 
da Condenação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Con-
tinuaremos pelo Bairro Judeu e o Cardo Romano até 
o Museu da Cidadela de David. Em seguida, iremos 
para a cidade nova para uma visita panorâmica dos 
principais pontos de interesse: o Knesset (Parlamen-
to), a Residência Presidencial, o Teatro Municipal. 
Continuaremos a Ein Karem para visitar o local de 
nascimento de São João Batista e terminaremos com 
uma visita ao Muro das Lamentações.

7º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para rea-
lizar excursões opcionais a Massada e Mar Morto.
8º Dia (Segunda) JERUSALÉM
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Ben 
Gurion. Fim dos serviços.
Notas:
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira.
- Itinerário sujeito a mudanças, mas respeitando o conteúdo 

e as visitas.
- O programa pode variar caso um ponto turístico decida 

permanecer fechado durante a temporada devido aos 
feriados.

- Os itinerários e preços podem variar, de acordo com as 
alterações que somos obrigados a fazer, devido às exi-
gências do governo israelense. Recomendamos tomar 
as precauções legais para poder lidar com possíveis 
variações dos mesmos.

- A saída de 21/Set, não será possível fazer a visita opcional 
a Massada e Mar Morto.

- As saídas  de 18 e 24 de Setembro, e no podrán realizar 
la excursión opcional a Massada y Mar Muerto.

8
DIAS

Nazaret

Belén

Tel Aviv

Jerusalém

Galileia

Datas de saída: Segundas-feiras

GA

RANTIDAS

(Todo o ano)

Outras frequências: 
• Domingos: 3 noites TLV./1 noite GAL./ 

3 noites JLM.
• Terças-feiras: 1 noite TVL./1 noite GAL./ 

4 noites JLM./1 noite TLV. 
• Quartas-feiras: 1 noite TLV./4 noites JLM./ 

1 noite GAL./1 noite TLV. 
• Quintas-feiras: 4 noites JLM./1 noite GAL./ 

2 noites TLV.

Saídas garantidas em Português
TOUR COMPLETO, 8 días: 
Abr:23,24. Mai: 7,8,21,22,28,29.
Jun: 4,5. Set: 3,4. Out: 8,9,22,23. Nov: 5,6.
TOUR 6 días: 
Abr: 25. Mai: 9,23,30. Jun: 6. 
Set: 5. Out: 10,24. Nov: 7.
TOUR 5 días: 
Abr: 27. Mai: 11,25. Jun: 8.
Set: 7. Out: 12,26. Nov: 9.

Cidade Hotel Cat.
Tel Aviv Sea Net TS

Metropolitan P
Dan Panorama SL

Galileia Kibutz TS/P/SL
Jerusalém Prima Park TS

Leonardo P
Dan Panorama SL

Hotéis previstos 

Escanea-me

Tour Completo
8 dias

Tour 6 dias Tel Aviv-Jerusalém
(de Terça a Domingo)

Tour 5 dias Jerusalém
(de Quinta a Segunda-feira)

T. Sup Primeira Semi-Luxo T. Sup Primeira Semi-Luxo T. Sup Primeira Semi-Luxo
Em quarto duplo 1.670 $ 1.875 $ 2.490 $ 1.405 $ 1.560 $ 1.985 $ 1.020 $ 1.145 $ 1.570 $
Supl. quarto single 1.000 $ 1.270 $ 1.800 $ 715 $ 910 $ 1.280 $ 715 $ 880 $ 1.225 $
Supl. meia pensão (1) 185 $ 230 $ 455 $ 130 $ 165 $ 310 $ 95 $ 115 $ 265 $
Supl. Páscoa (2) 365 $ 370 $ 585 $ 310 $ 385 $ 480 $ 280 $ 310 $ 385 $
Supl. Tem. Alta (3) 95 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95 $ 40 $ 50 $ 65 $
Supl. Sukkot (4) 365 $ 370 $ 400 $ 310 $ 385 $ 395 $ 280 $ 310 $ 385 $
Supl. Fim de ano (5) — — 340 $ — — 265 $ — — 350 $

Tour Completo 8 dias: (1) (6 jantares). (2) Páscoa:  De 2 a 6/Abril. (3) T. Alta: De 9/Abr. a 25/Mai, De 30/Julho a 29/Agosto, De 10 a 14/Set, De 8/Out. a 2/Nov. (4) Sukkot: De 24/Set. a 5/Outubro. 
(5) Fim de ano: De 17 a 28/Dezembro. 
Tour 6 dias: (1) (4 jantares). (2) Páscoa:  4/Abril. (3) T. Alta: De 11/Abr. a 23/Maio, De 1 a 29/Agosto, 12/Set, De 10 a 31/Outubro. (4) Sukkot: 26/Set, 3/Outubro. (5) Fim de ano: 19, 26/Dezembro 
Tour 5 dias: (1) (3 jantares). (2) Páscoa: 6/Abril. (3) T.Alta: De 13/Abr. a 25/Maio, 14/Sep, De 12/Out. a 2/Nov. (4) Sukkot: De 28/Set. a 5/Octubre. (5) Fim de ano: 21, 28/Dezembro. 
Consultar preços a partir de 22 de Fevereiro de 2024

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Saídas 
garantidas

em 
Português
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ISRAEL-JORDÂNIA

Tel Aviv 2. Galileia 1. Jerusalém 4. 
Amã 2. Petra 1.NOITES

Com a Basílica da Natividade de Belém  
e a cidade nabateia de Petra

Cidade Hotel Cat.

Tel Aviv Metropolitan P
Dan Panorama SL

Galileia Kibutz P/SL

Jerusalém Leonardo P
Dan Panorama SL

Amã Landmark P
Kempinski SL

Petra Sella P
Nabatean Castle SL

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados: chegada/Tel Aviv ou Jerusalém,  

saída/Amã.
• Ônibus com guia acompanhante. 
• Café da manhã diário. 
• Visitas indicadas no programa.
• Seguro turístico.

DESDE

2.885 $

1º Dia (Segunda) TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion. Traslado a 
Tel Aviv. Hospedagem.
2º Dia (Terça) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jope 
(Jaffa) para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. A seguir, faremos uma visita panorâ-
mica passando pelas principais atrações da cidade: 
rua Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu de Tel Aviv, 
Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmel, e visita ao 
Museu Anu. Tarde livre.
3º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA (220 kms)
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o 
Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. 
Continuação para Haifa para visitar o Santuário do 
Báb e os Jardins Persas. Vista panorâmica do alto 
do Monte Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. 
Seguiremos para São João de Acre para apreciar as 
fortificações medievais e continuaremos até a cidade 
da Cabala, Safed, com seu misticismo judaico. Visi-
ta à uma Sinagoga. Prosseguiremos nossa viagem 
através das montanhas da Galileia até chegar ao 
Kibutz. Hospedagem.
4º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM  
(250 kms)
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do 
Kibutz, saída para o Monte das Beatitudes, lugar 
do Sermão da Montanha. Seguiremos para Tabgha, 
onde ocorreu o milagre de multiplicação dos pães 
e peixes. Continuação para Cafarnaum para visitar 
a antiga sinagoga e a casa de Pedro. Via Tiberíades, 
nos dirigiremos até Yardenit, local onde Jesus foi 
batizado. Continuação para Nazaré para visitar a 
Basílica, a carpintaria e a fonte da Virgem. Pelo Vale 
do Jordão, através do deserto da Judeia, chegare-
mos a Jerusalém. Hospedagem.
5º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELEM-JERUSALÉM 
(40 kms)
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, para 
uma vista panorâmica da cidade. Continuaremos até 
o Jardim do Getsêmani, para ver a Basílica da Agonia. 
Visita ao Museu de Israel, onde se encontra o San-
tuário do Livro e a Maquete de Jerusalém do tempo 
de Jesus. Continuação para visitar também o Museu 
do Holocausto. À tarde saída para Belém para visitar 
a Basílica da Natividade, a Gruta de São Jerónimo e 
a Igreja de Santa Catalina. Retorno para Jerusalém.  
Hospedagem. 
6º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Partida para o Monte 
Sião para visitar a Tumba do Rei David, o Cenáculo e 
a Abadia da Dormição. Continuaremos para a cidade 
antiga para visitar as 14 estações da Via Dolorosa, 

C-9111

visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Con-
denação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Continua-
remos pelo Bairro Judeu e o Cardo Romano até o 
Museu da Cidadela de David. Em seguida, iremos 
para a cidade nova para uma visita panorâmica dos 
principais pontos de interesse: o Knesset (Parlamen-
to), a Residência Presidencial, o Teatro Municipal. 
Continuaremos a Ein Karem para visitar o local de 
nascimento de São João Batista e terminaremos com 
uma visita ao Muro das Lamentações. 
7º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para rea-
lizar excursões opcionais a Massada e Mar Morto.
8º Dia (Segunda) JERUSALÉM-JERASH-AMÃ 
(250 kms) 
Café da manhã. Saída para a Ponte Rei Hussein, 
fronteira Israel/Jordânia, continuação para Jerash, 
uma das cidades da Decápolis, para visitar as ruínas 
da época romana, Arco do Triunfo, praça oval, cardo, 
colunata, templo de Afrodite, finalizando no teatro. 
Prosseguiremos para Amã. Hospedagem.
9º Dia (Terça) AMÃ-MADABA-MONTE NEBO-
PETRA (290 kms) 
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade e 
saída para Madaba onde se visitará a Igreja de São 
Jorge, que abriga o mapa da Terra Santa, confeccio-
nado em 571 d.C. Continuação para o Monte Nebo, 
conhecido como o túmulo de Moisés, e desfrutar 
de uma vista panorâmica da Terra Prometida, onde 
ele nunca chegou a entrar. Continuação para Petra. 
Hospedagem.
10º Dia (Quarta) PETRA-AMÃ (240 kms)
Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da 
cidade rosa, capital dos Nabateus, considerada
uma das maravilhas do mundo. Conheceremos os 
mais importantes e representativos monumentos 
esculpidos na rocha, o Tesouro, famoso e conhecido 

internacionalmente feito para o cinema nos filmes 
de Indiana Jones, as sepulturas coloridas, sepulturas 
reais, o Mosteiro... Ao final da visita, à tarde, traslado 
para Amã. Hospedagem.

11º Dia (Quinta) AMÃ
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Amã. Fim 
dos serviços. Possibilidade de contratar um traslado 
com suplemento, a partir da fronteira com a Jordânia 
(Allenby Bridge) - Israel (aeroporto).
Notas:
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira. 
- Itinerário sujeito a mudanças, mas respeitando o conteúdo 

e as visitas.
- As saídas de 18 e 21 de Setembro não será possível fazer 

a visita opcional a Massada e Mar Morto.
- Na Jordânia, na noite de 31 de dezembro, pode haver um 

custo extra para o Jantar de Gala Obrigatório, que será 
informado no momento da reserva.

- O programa pode variar caso um ponto turístico decida 
permanecer fechado durante a temporada devido aos 
feriados.

- Os itinerários e preços podem variar, de acordo com as 
alterações que somos obrigados a fazer, devido às exi-
gências do governo israelense. Recomendamos tomar 
as precauções legais para poder lidar com possíveis 
variações dos mesmos.

Tour Completo, 11 dias
 Segundas-feiras e Quintas-feiras 

Tour 8 dias, Jerusalém-Jordânia
 Quintas-feiras

Datas de saída: GA

RANTIDAS

11
DIAS

Petra

Amã

Belén

Tel Aviv

Jerusalém

Galileia

Madaba

Jerash

Escanea-me

Tour Completo
11 dias

Tour 8 días Jerusalém-Jordania
(de Quinta a Quinta)

Primeira Semi-Luxo Primeira Semi-Luxo
Em quarto duplo 2.885 $ 3.600 $ 2.190 $ 2.730 $
Supl. quarto single 1.510 $ 2.165 $ 1.065 $ 1.530 $
Supl. meia pensão (1) 280 $ 515 $ 170 $ 350 $
Supl. Meia Temporada (2) 115 $ 140 $ 95 $ 125 $
Supl. Alta Temporada (3) 415 $ 615 $ 310 $ 425 $
Supl. Fim de ano (4) 130 $ 430 $ 65 $ 380 $
Supl. traslado da Ponte Allenby 
ao aeroporto de Tel Aviv 270 $ 270 $ 270 $ 270 $

Tour Completo 11 dias: (1) (9 jantares). (2) T. Meia: De 13/Abr. a 25/Mai, 31/Julho a 28/Ago, De 11 a 21/Set, De 9/Out. a 13/Nov.
(3) T. Alta: De 3 a 10/Abril, De 25/Set. a 5/Out. (4) Fim de ano: De 14 a 28/Dezembro.
Tour 8 días: (1) (4 jantares). (2) T. Meia: De 13/Abr. a 25/Mai, Set: 14, 21, De 12/Out. a 16/Nov. (3) T. Alta: Abril: 6, Set: 28, Out: 5 
(4) Fim de ano: 21, 28/Dezembro.
Consultar preços a partir de 12 de Fevereiro de 2024.

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Saídas garantidas em Português
TOUR COMPLETO, 11 días: 
Abr:24. Mai: 8,22,29.
Jun: 5. Set: 4. Out: 9,23. Nov: 6.
TOUR 8 días: 
Abr: 27. Mai: 11,25  Jun: 1,8.
Set: 7. Out: 12,26. Nov: 9.

Saídas 
garantidas

em 
Português
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ISRAEL E DUBAI

Cidade Hotel Cat.
Tel Aviv Metropolitan P
Galileia Kibutz 
Jerusalém Leonardo P
Dubai Tryp by Wyndham P

Byblos Tecom P
Hilton Garden In MOE P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados chegada e saída.
• Ônibus com guia acompanhante.
• Café da manhã diário.
• Visitas indicadas no programa.
• Seguro turístico.

DESDE

2.300 $

1º Dia (Segunda) TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion. Traslado a 
Tel Aviv. Hospedagem.
2º Dia (Terça) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jope 
(Jaffa) para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. A seguir, faremos uma visita panorâ-
mica passando pelas principais atrações da cidade: 
calle Dizengoff, Palácio de Cultura, Museu de Tel 
Aviv, Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmel e visita 
ao Museu Anu. Tarde livre.
3º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o 
Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. 
Continuação para Haifa para visitar o Santuário do 
Báb e os Jardins Persas. Vista panorâmica do alto 
do Monte Carmelo e visita ao mosteiro carmelita. 
Seguiremos para São João de Acre para apreciar as 
construções medievais e continuaremos até a cidade 
da Cabala, Safed, com seu misticismo judaico. Visi-
ta à uma Sinagoga. Prosseguiremos nossa viagem 
através das montanhas da Galileia até chegar ao 
Kibutz. Hospedagem.
4º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do 
Kibutz, saída para o Monte das Beatitudes, lugar 
do Sermão da Montanha. Seguiremos para Tabgha, 
onde ocorreu o milagre de multiplicação dos pães 
e peixes. Continuação para Cafarnaum para visitar 
a antiga sinagoga e a casa de Pedro. Via Tiberíades, 
nos dirigiremos até Yardenit, local onde Jesus foi 
batizado. Continuação para Nazaré para visitar a 
Basílica, a carpintaria e a fonte da Virgem. Pelo Vale 
do Jordão, através do deserto da Judeia, chegare-
mos a Jerusalém. Hospedagem.
5º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras, 
para uma vista panorâmica da cidade. Continuaremos 
até o Jardim do Getsêmani, para ver a Basílica da 
Agonia. Visita ao Museu de Israel, onde se encontra 
o Santuário do Livro e a Maquete de Jerusalém do 
tempo de Jesus. Continuação para visitar também 
o Museu do Holocausto. À tarde saída para Belém 
para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta de São 
Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. Retorno para 
Jerusalém. Hospedagem.
6º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Partida para o Monte 
Sião para visitar o Túmulo do Rei David, o Cenáculo e 
a Abadia da Dormição. Continuaremos para a cidade 
antiga para visitar as 14 estações da Via Dolorosa, 
visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Con-
denação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Continua-
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remos pelo Bairro Judeu e o Cardo Romano até o 
Museu da Cidadela de David. Em seguida, iremos 
para a nova cidade para uma visita panorâmica dos 
principais pontos de interesse: o Knesset (Parlamen-
to), a Residência Presidencial, o Teatro Municipal. 
Continuaremos a Ein Karem para visitar o local de 
nascimento de São João Batista e terminaremos com 
uma visita ao Muro das Lamentações.
7º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para rea-
lizar excursões opcionais a Massada e Mar Morto.
8º Dia (Segunda) JERUSALÉM-DUBAI (avião)
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Ben 
Gurion para embarcar no vôo com destino Dubai 
(Não inclui passagem aérea). Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem. 
9º Dia (Terça) DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, saída do hotel 
por volta das 15-15h30 para fazer a excursão de Land 
Cruisers, uma emocionante viagem nas fantásticas 
dunas do deserto dos Emirados. Você pode fazer 
fotos únicas do pôr do sol da Arábia e, depois que ele 
desaparecer detrás das dunas douradas, seguiremos 
para o nosso acampamento localizado também em 
pleno deserto. O cheiro delicioso dos espetos de 
cordeiro grelhado, as fogueiras, o aroma dos tradi-
cionais cachimbos de água e os sons relaxantes da 
música árabe farão com que você desfrute de uma 
autêntica e inesquecível noite beduína. Depois de 
recuperar as forças após o suntuoso jantar, uma 
dançarina fará uma demonstração da antiga arte 
da dança do ventre. Você também pode praticar 
Sandboard, dar um passeio de camelo e fazer tatua-
gens de henna, está tudo incluído, além de água, 
refrigerantes, chá e café. Retorno ao hotel por volta 
das 21h30. Hospedagem.

10º Dia (Quarta) DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área 
de Deira, onde você vai visitar o Museu de Dubai. 
Passaremos pelo mercado de especiarias e pelo 
mercado do ouro, cruzando o canal a bordo de uma 
famosa “Abra”, embarcação típica dos primeiros pes-
cadores dos Emirados. Seguiremos para o bairro de 
Jumeirah, onde encontraremos as típicas mansões 
dos Emirados. Faremos uma pausa para tirar fotos 
da Mesquita de Jumeirah e do Burj Al Arab, o único 
hotel 7 estrelas do mundo. Passaremos pela avenida 
principal, a Sheikh Zayed Road, onde veremos o Burj 
Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Tarde livre. 
Hospedagem.
11º Dia (Quinta) DUBAI
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, 
fazer compras, excursoes opcionais, ou curtir a praia. 
Hospedagem.

12º Día (Sexta) DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas:
- A saída de 18 de setembro não será possível fazer a visita 

opcional a Massada e ao Mar Morto.
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira.
- O itinerário pode ser modificado, mas o conteúdo e as 

vistas serão respeitados.
- O Emirado de Dubai tem implementado uma taxa obri-

gatória (Turismo Dirham) a ser pago pelo passageiro 
diretamente no hotel.

- As datas de eventos estão sujeitas a alterações, por favor, 
consulte ao fazer a reserva.

- O jantar de gala é obrigatório em alguns hotéis, por favor, 
consulte ao fazer a reserva.

Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

12
DIAS

Tel Aviv 2. Galileia 1. 
Jerusalém 4. Dubai 4NOITES

Tel Aviv Jerusalém
Belén

Galileia

Dubai

Escanea-me

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

27/Março a 18/Setembro 
Em quarto duplo 2.300 $
Supl. quarto single 1.535 $
25/Setembro a 12/Fevereiro/2024
Em quarto duplo 2.445 $
Supl. quarto single 1.610 $
Suplementos Israel
Meia pensão (6 jantares) 230 $
Páscoa: Abril 3 370 $
T. Alta: Abr: 10,17,24, Mai: 1,8,15,22, 
Jul:31, Agosto, Set: 11, Out: 9,16,23,30 95 $
Sukkot: Set: 25, Out: 2 370 $
Suplementos Dubai
Out. 2 295 $
Dezembro 18, 25 (Consulte preço e disponibilidade)
2024: Janeiro: 22, Fev: 12 295 $
Supl. vôo Tel Aviv-Dubai  (Consulte)
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JAPÃO (MIKATOUR EXPRESO)

Osaka 1. Kyoto 2. Hakone 1. 
Tóquio 2.NOITES

Incluindo
• Café da manhã diário. 4 almoços e 1 jantar.
• Traslado/chegada Osaka (Kansai / Itami Airport) 

em serviço regular com assistência em espanhol. 
Em alguns casos não é direto. (Para os voos 
que chegam entre as 22h e 6:30h, o traslado é 
cobrado à parte por falta de transporte público 
neste horário).

• Traslado/saída Tóquio (Narita / Haneda Airport) 
em serviço regular com assistência em espanhol. 
Em alguns casos não é direto. (Para os voos 
que saem entre as 00h30 e 9:30h, o traslado é 
cobrado à parte por falta de transporte público 
neste horário).

• Bilhete de trem-bala JR Kyoto-Odawara, classe 
turística.

• Visitas de ônibus, micro-ônibus, veículo particular, 
táxi ou transporte público de acordo com o 
número de passageiros, com guia em espanhol e 
ingressos conforme o itinerário. Com menos de 
10 pessoas se utiliza transporte público.

• Guia/assistente local falando espanhol para os 
traslados e visitas, exceto nos trajetos de trem e 
nos dias livres.

• Transporte de 1 mala de tamanho normal,  
até 23 kg.

DESDE

2.215 $

1º Dia (Terça) OSAKA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Osaka/
Kansai (ou Itami). Recepção por assistente falando 
espanhol. Traslado ao hotel em serviço regular com 
assistente. Resto do dia livre. Hospedagem.

2º Dia (Quarta) OSAKA-NARA-KYOTO
Café da manhã. Saída para realizar a visita à cida-
de, com o Castelo de Osaka. Saída para Nara, para 
conhecer o Templo Todaiji com sua imensa imagem 
de Buda e o Parque dos Cervos Sagrados. Almoço 
em um restaurante. À tarde, saída para Kyoto. No 
caminho, visita ao Santuário Xintoísta de Fushimi 
Inari. Chegada a Kyoto. Hospedagem.

3º Dia (Quinta) KYOTO
Hospedagem e café da manhã. Saída para visitar 
a antiga capital, Kyoto, para conhecer o Templo 
Kinkaku-ji (Pavilhão Dourado), o Castelo de Nijo e 
Santuário Shintoísta de Heian. Almoço em um res-
taurante. Restante da tarde livre. Traslado ao hotel 
por conta do passageiro.

4º Dia (Sexta) KYOTO-HAKONE (trem)
As malas serão diretamente transportadas ao hotel 
de Tóquio. Por favor, prepare uma bagagem de mão 
para uma noite em Hakone. Café da manhã. Trasla-
do à estação de Kyoto em transporte público, com 
assistente falando espanhol. Saída de Kyoto para 
Odawara em trem-bala de JR “Hikari”. Chegada a 
Odawara e excursão ao Parque Nacional de Hakone 
para conhecer o lago Ashi em minicruzeiro e teleféri-
co. Almoço em um restaurante. Após a visita, traslado 
a seu hotel. Jantar e hospedagem. Cat. Luxo, jantar 
típico japonês e pernoite no Ryokan. Cat. Standard 
e Superior, jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia (Sábado) HAKONE-TÓQUIO
Café da manhã. Saída pela estrada rumo a Tóquio. 
Ao chegar, visita à cidade para conhecer o Santuário 
Xintoísta de Meiji, o Templo Asakusa Kannon com sua 
galeria comercial de Nakamise e a Torre de Tóquio. 
Almoço em um restaurante. Depois da visita, retorno 
ao hotel. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) TÓQUIO
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativi-
dades pessoais.

7º Dia (Segunda) TÓQUIO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto interna-
cional de Narita (ou Haneda) em serviço regular 
com assistente falando espanhol. Fim dos serviços. 
SAYOUNARA!

C-9767

Notas:
- Por cortesía da Operadora, serão oferecidas excursões 

especiais nas datas de  Abril 4, Flor de Cerejeira  Out. 
31, Nov. 7, 14  Folhas  coloridas do Outono. 2024 Março 
19, 26 Flor de cerrejeira. Esses tours podem mudar em 
função mudanças de cor e clima. 

- As datas 18/Julho, 16/Maio/24 especiais festivais.
- As datas 25/Abril, 2/Maio,  8, 15/Agosto coincidem com 

previsão de comgestionamento de tráfego. 
- No Japão não é comun encontrar camas de casal que 

podem ser oferecidas em alguns hotéis de categoria  
Superior e Luxo, mas sem garantia. 

- Na categoria Luxo, 1 pernoite em “ryokan” (quarto japo-
nês) em Hakone.

- Check-in a partir das 15 horas. 
- Para voos com partida antes das 11h30 de Tóquio (NRT/

HND), pode não haver tempo para tomar café da manhã. 
Não há possibilidade de oferecer box de café da manhã 
ou reembolso.

- Em alguns casos, o jantar em Hakone pode não ter a 
assistência de um guia/assistente.

- Os clientes passam 1 noite em Hakone sem suas malas, 
por essa razão, solicitamos que preparem uma bagagem 
de mão (de até 10 kg) para essa noite. As malas serão 
transportadas diretamente de Kyoto para Tóquio.

- Se o comportamento de qualquer passageiro colocar em 
risco a operação da viagem e/ou causar transtornos ao 
restante do grupo, o mesmo será forçado a abandonar 
o tour sem direito a nenhum tipo de reembolso pelos 
serviços que deixar de usufruir.

- Dependendo das condições climatológicas, as visitas 
podem ser substituídas por outras, como museus e/ou 
templos. A vista panorâmica do Monte Fuji também está 
condicionada às condições meteorológicas.

- Na noite do 4º dia, as categorias Standard e Superior 
pernoitam em ryokan (quarto japonês) e a categoria Luxo 
em Hakone.

7
DIAS

Kyoto

Hakone

Tóquio

Osaka

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Osaka Hotel Monterey Le Frere Standard

Intergate Osaka Umeda Superior
Intergate Osaka Umeda - 
Corner DLX

Luxo

Kyoto Vischio Kyoto Standard
Kyoto Century Hotel Superior
The Thousand Kyoto Luxo

Hakone Hakone Sengokuhara Prince Standard
Yumoto Fujiya Standard
Hakone Sengokuhara Prince Superior
Yumoto Fujiya Superior
Kowakien Tenyu /  
Ryokan Ryuguden  

Luxo

Tóquio Villa Fontaine Grand Tokyo 
Ariake

Standard

Grand Nikko Tokyo Daiba Superior
Grand Nikko Tokyo Daiba-
executive DLX

Luxo

Hotéis previstos 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Standard Superior Luxo

Mai. 9, 30, Jun. 6, 13, 20, 27, Julho 4, Ago 29 
2024: Jan. 9, Fev. 20, Mar. 5 
Em quarto duplo 2.215 $ 2.505 $ 3.095 $
Supl. quarto single 605 $ 875 $ 1.370 $
Mai. 16, 23, Julho 11, 18, 25, Agosto 1, 22 
Set. 5, 19, 26, Dez. 19 
Em quarto duplo 2.315 $ 2.615 $ 3.200 $
Supl. quarto single 670 $ 985 $ 1.480 $
Abril 18, Agosto 15, Set. 12 Out. 3, 10, 17, 24, 31, 
Nov. 7, 14, 2024: Março 12
Em quarto duplo 2.440 $ 2.715 $ 3.435 $
Supl. quarto single 740 $ 1.080 $ 1.735 $
Abril 4, 11, 25, Maio 2, Ago. 8, 2024: Março 19, 26
Em quarto duplo 2.615 $ 2.890 $ 3.480 $
Supl. quarto single 875 $ 1.235 $ 1.880 $

Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS

Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14
Dezembro 19
2024
Janeiro 9
Fevereiro 20
Março 5 12 19 26
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EXPLORANDO A JORDÂNIA   

Cidade Hotel Cat.

Amã Mena Tyche / Days INN / Retaj T. Sup

Sulaf Luxury / Ayass / Toledo / 
Seven Roses

Primeira

Corp 4 / Coral Tower P. Sup

Petra La Maison / Seven Wonders / 
Edom

T. Sup

Petra Palace / Petra Corner Primeira

P Quattro Relax / Petra Moon / 
Sella

P. Sup

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados de chegada e saída de Amã.
• Assistência na chegada.
• Transporte turístico de acordo com o 

número de participantes. 1 mala e 1 bolsa de 
mão por passageiro.

• Guia acompanhante.
• Meia pensão (sem bebidas) 
• Visitas com entradas de acordo com o 

itinerário.
• Entrada na área de praia privada para visitar 

o Mar Morto.

DESDE

875 $

1º Dia (Segunda) AMÃ (40 kms) 
Chegada em Amã, capital da Jordânia. Formalida-
des de visto e traslado para o hotel. Jantar e hos-
pedagem. 

2º Dia (Terça) AMÃ -CASTELOS DO DESERTO-
MAR MORTO- AMÃ (275 Kms) 
Café da manhã. Partida para o leste para visitar os 
castelos islâmicos, construídos entre os séculos 7 e 
8 durante a Dinastia Omíada. Visita ao castelo de 
Amra, um antigo pavilhão de caça que contém afres-
cos únicos do mundo islâmico, castelo Al-Kharanah, 
uma antiga carabanseria e visita ao forte romano 
Omayan de Azraq, construído em pedra vulcânica 
negra. Descida ao lugar mais baixo da terra, o Mar 
Morto e o deserto de Moab. Tempo livre para banho 
nas suas águas salinas terapêuticas, uma experiência 
inesquecível e desfrute das instalações privadas: 
praia e piscina. (Dead Sea Tourist Beach Resthouse, 
sem toalhas). Retorno a Amã. Jantar e hospedagem. 

3º Dia (Quarta) AMÃ -MADABA-MONTE NEBO-
KARAK OU SHOBAK-PETRA (320 Kms) 
Café da manhã. Partida para Madaba a “Cidade dos 
Mosaicos” onde se visitará a igreja de São Jorge que 
abriga o mapa da Terra Santa feito no ano 571 DC. 
Continuação para o Monte Nebo, conhecido como 
o túmulo de Moisés e de cujo topo se pode ver um 
magnífico panorama do Vale do Jordão. Visita de 
sua igreja e saída pela estrada real conhecida como 
Rota da Seda para o comércio de seda, especiarias e 
perfumes, em direção à fortaleza de Karak ou Shobak 
construída entre 1110 e 1213 DC pelos Templários 
durante as Cruzadas, que mais tarde foi tomada por 
Saladino. Saída para Petra. Jantar e hospedagem. 

4º Dia (Quinta) PETRA (Hotéis 5-20 kms) 
Café da manhã. Visita clássica de dia inteiro à cida-
de Nabateia de Petra, uma das cenas de “Indiana 
Jones”. Petra é uma das sete maravilhas do mundo, 
esculpida em rocha rosa há mais de 2.000 anos. 
Vamos acessar a entrada do desfiladeiro (Siq). De 
lá, continuaremos a chegar ao impressionante com-
plexo monumental do Tesouro (El Khazneh). Visita 
do teatro, dos túmulos reais, da igreja bizantina e 
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da rua das colunas. (Subida ao mosteiro ou altar 
sacrificial por conta do passageiro, sem guia). Visita 
ao Museu de Petra, se houver tempo. Retorno para 
o hotel. Jantar e hospedagem. 

5º Dia (Sexta) PETRA-PEQUENA PETRA- 
WADI RUM-AQABA-AMÃ (595 kms) 
Café da manhã. Partida para Pequena Petra para 
visitar a parada da caravana dos nabateus antes 
de entrar na cidade principal, cidade de comércio 
de seda e especiarias. Em seguida, saída para o 
deserto de Wadi Rum, um dos cenários dos filmes 
Lawrence da Arábia, “O Marciano” de Matt Damon 
e Star Wars: The Rise of Sky Walker; também um dos 
ambientes mais espetaculares do Oriente Médio. 
É um deserto de areia vermelha, sobre o qual se 
erguem montanhas de granito e picos de cores 
douradas e avermelhadas, assim como diferentes 
desenhos escavados em pedra vermelha. Passeio 
clássico, em veículo 4x4 pelas paisagens impres-
sionantes, de aproximadamente 2 horas. Saída para 
a cidade de Aqaba, para visita panorâmica com 
tempo livre na cidade e/ou praia. (Entrada na praia 
não incluída, pagamento direto pelo passageiro. As 
praias são privadas, existe apenas uma praia pública 
ao norte com serviços básicos). Saída pela estrada 
para Amã. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Sábado) AMÃ (40 kms) 
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o 
aeroporto. Fim dos serviços.

De 6/Março/2023 a 19/Fevereiro/2024 
Datas de saída: Segundas-feiras GA

RANTIDAS

6
DIAS

Amã 3. Petra 2. 
NOITES

Petra

Amã

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Turista   
Superior Primeira Primeira  

Superior

Junho, Julho, Agosto, Dez: 25, 
2024 Janeiro: 8,15,22,29, Fevereiro: 5,12,19
Em quarto duplo 875 $ 955 $ 990 $
Supl. quarto single 200 $ 240 $ 315 $
Março, Abril, Maio, Set. Out. Nov. Dez: 4,11,18  
2024 Janeiro: 1
Em quarto duplo 890 $ 985 $ 1.080 $
Supl. quarto single 215 $ 255 $ 350 $
Supl. Ano Novo. 31/Dezembro Consultar
Notas: Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira. A ordem das visitas pode ser modificada.
Datas sujeitas a disponibilidade e suplemento para coincidir com os feriados, 10, 17 de abril, 17, 26 de junho, 25 de dezembro.

Escanea-me

NOVO
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RAÍZES DA JORDÂNIA
PETRA, cidade Patrimônio da Humanidade

Incluindo
• Traslados/chegada e saída Amã.
• Transporte turístico de acordo com  

o número de participantes.
• Café da manhã diário e 5 jantares.
• Visitas de acordo com o programa.
• Passeio de Jeep 4x4 pelo deserto de Wadi Rum.
• Transporte de 1 mala por pessoa.
• Seguro turístico.

DESDE

1.030 $

1º Dia (Domingo) AMÃ
Chegada a Amã, capital da Jordânia. Traslado ao 
hotel. Hospedagem.

2º Dia (Segunda) AMÃ-JERASH-AJLOUN-AMÃ 
(175 kms)
Café da manhã. Passeio panorâmico pela antiga e 
nova cidade de Amã, conhecida como Filadélfia: será 
realizado um passeio pela área moderna, continua-
ção para o centro da cidade com vista da Cidadela. 
Continuação para o Teatro Romano; depois partida 
para os mercados tradicionais (souqs), igrejas, mes-
quitas como a Mesquita Azul do Rei Abdullah, perto 
do parlamento, bem como o Abdali Boulevard e a 
área moderna com seus bairros residenciais. Par-
tida para Jerash, uma das cidades greco-romanas 
mais completas e preservadas do Império Romano 
conhecida como Pompéia do Oriente, que indica 
o grande exemplo de urbanização romana. Uma 
viagem no tempo pelas suas ruas, teatros, tem-
plos e praças, entre as quais se destacam a grande 
colunata, o arco triunfal, a praça oval e os templos 
de Zeus e Ártemis. Continuação para o castelo de 
Ajloun, localizado no topo da montanha onde se 
contempla uma bela vista. Fortaleza construída 
por um dos generais de Saladino em 1185 DC. na 
época dos Ayyubí para controlar as minas de ferro 
da região; que é um exemplo perfeito da arquitetura 
islâmica, pois foi reconstruída durante o século VIII 
pelos mamelucos. O Castelo de Ajloun comandava 
as três principais rotas que conduziam ao Vale do 
Jordão e protegia as rotas comerciais entre a Jordâ-
nia e a Síria, tornando-se assim um ponto estratégico 
defensivo na época dos Ayyubi. Regresso a Amã. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) AMÃ-CASTELOS DO DESERTO-
MAR MORTO-AMÃ (275 kms)
Café da manhã. Partida para o leste para visitar os 
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castelos islâmicos, construídos entre os séculos VII 
e VIII durante a dinastia omíada. Visita ao castelo 
Amra, antigo pavilhão de caça que contém frescos 
únicos do mundo islâmico, castelo Al-Kharanah, uma 
antiga caravanserai e visita ao forte romano Azraq 
Omaya, construído em pedra vulcânica negra. Des-
cida ao lugar mais baixo da terra, o Mar Morto e o 
deserto de Moab, o primeiro spa natural do mundo. 
Tempo livre para tomar banho em suas águas sali-
nas e terapêuticas, uma experiência inesquecível e 
aproveitar as instalações privativas: praia e piscina. 
Regresso a Amã. Jantar e hospedagem.

4º Dia (Quarta) AMÃ-MADABA-MONTE NEBO-
KARAK OU SHOBAK-PETRA (325 kms)
Café da manhã. Partida para Madaba a “Cidade dos 
Mosaicos” onde se visitará a igreja de São Jorge que 
abriga o mapa da Terra Santa feito no ano 571 d.C. 
Continuação até o Monte Nebo, conhecido como o 
túmulo de Moisés e de cujo topo se tem uma vista 
magnífica do Vale do Jordão. Visita de sua igreja 
e saída pela estrada real conhecida como Rota da 
Seda para o comércio de seda, especiarias e per-
fumes, em direção à fortaleza de Karak ou Shobak 
construída entre 1110 e 1213 dC. pelos Templários 
durante as Cruzadas, que mais tarde foi tomada por 
Saladino. Partida para Petra. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quinta) PETRA (Hotéis 5-20 kms)
Café da manhã. Visita clássica de dia inteiro à cida-
de nabateia de Petra e um dos cenários de “Indiana 
Jones”. Petra uma das sete maravilhas do mundo, 
escavada em rocha rosa há mais de 2000 anos. 
Teremos acesso à entrada do desfiladeiro (Siq). De 
lá, continuaremos para chegar ao impressionante 
complexo monumental do Tesouro (El Khazneh). Visi-

De Março 5/2023 a Fevereiro 25/2024.
Salidas em espanhol e português
Mar. 5, Abr. 2, Mai 7, Jun. 4, Jul. 2, Ago. 6, 
Set. 3, Out. 1, Nov. 5, Dez. 3
2024, Jan. 7, Fev. 4

Datas de saída: Domingos GA

RANTIDAS

7
DIAS

Amã 4. Petra 2.
NOITES

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Amã

Madaba

Karak o Shobak

ta ao teatro, aos túmulos reais, à igreja bizantina e à 
rua das colunas. (Subida ao mosteiro ou ao altar de 
sacrifício por conta dos clientes, sem guia). Retorno 
para o hotel. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Sexta) PETRA-PEQUENA PETRA-WADI 
RUM-AQABA-AMÃ (595 kms)
Café da manhã. Partida para Pequena Petra para 
visitar a parada de caravanas dos nabateus antes de 
entrar na cidade principal, uma cidade de comércio 
de seda e de espécies. Em seguida, partida para o 
deserto de Wadi Rum, uma das cenas dos filmes 
Lawrence da Arábia, “Perdido em Marte” de Matt 
Damon e Star Wars: A Ascensão de Sky Walker; 
também um dos cenários mais espetaculares do 
Oriente Médio. É um deserto de areia vermelha, 
sobre o qual se erguem montanhas de granito e 
picos de cores douradas e avermelhadas, além de 
diversos desenhos escavados em pedra vermelha. 
Passeio clássico, em veículo 4x4 pelas imponentes 
paisagens, de aproximadamente 2 horas. Partida 
para a cidade de Aqaba, para visita panorâmica 
com tempo livre na cidade e/ou praia. (Entrada 
para a praia não incluída, pagamento direto pelo 
cliente. As praias de Aqaba são privadas, poucas 
praias públicas com serviços básicos). Partida até 
Amã. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sábado) AMÃ (40 kms)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas: 
- Os preços não incluem vistos nem taxas de fronteira. 
- A fim de as visitas podem ser modificados.
- Datas sujeitas a disponibilidade e suplemento por coincidir 

com feriados: Abril:  9, 16  Junho: 25, Dezembro: 24.

Saídas 
garantidas

em 
Português

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.

Amã Mena Tyche / Days Inn /  
Retaj

Turística

Sulaf Luxury / Ayass/ Toledo / 
Seven Roses

Primeira

Corp / Coral Tower P. Sup

Petra La Maison / Seven Wonders Turística

Petra Palace / Petra Corners Primeira

P Quattro Relax / Petra Moon / 
Sella

P. Sup

Hotéis previstos

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Turística Primeira Primeira  
Superior

Junho, Julho, Agosto, Dez: 3, 10, 17  
2024: Janeiro, Fevereiro

Em quarto duplo 1.030 $ 1.120 $ 1.170 $

Supl. quarto single 240 $ 295 $ 380 $

Março, Abril, Maio, Set. Out. Nov. Dez. 24, 31 

Em quarto duplo 1.045 $ 1.155 $ 1.270 $

Supl. quarto single 255 $ 310 $ 410 $

Supl. Ano Novo. 31/Dezembro Consultar



376

OR
IE

NT
E

TRIÂNGULO THAI
com Phi Phi Islands e Phuket

DESDE

1.475 $

1º Dia BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok. Traslado ao hotel. 
Tempo livre. Hospedagem. 
2º Dia BANGKOK
Após o café da manhã, visita a três dos templos budistas 
mais singulares, começando com o Wat Traimit. Loca-
lizado no final da Chinatown, na Yaowarat Road, perto 
da estação de trem de Hua Lampong, o Wat Traimit é o 
lar do maior Buda de ouro maciço do mundo, que mede 
quase cinco metros de altura e pesa cinco toneladas e 
meia. Continuaremos para Wat Pho, o maior templo de 
Bangkok, o templo do Buda reclinado e o Chedi dos 
Reis. É um dos maiores templos da cidade e famoso por 
seu gigantesco Buda reclinado, uma estátua folheada a 
ouro que mede 46 metros. Em seguida, você vai visitar 
o Palácio Real, o monumento mais famoso da cidade, 
construído em 1782, que durante 150 anos serviu como 
casa do rei da Tailândia, corte real e sede administrativa 
do governo. Dentro do complexo, veremos o Wat Phra 
Kaew, o Templo do Buda de Esmeralda (oficialmente 
conhecido como Wat Phra Si Rattana Satsadaram), con-
siderado o templo budista mais importante da Tailândia, 
que abriga uma imagem altamente reverenciada de 
Buda, meticulosamente esculpida em um único bloco 
de jade. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia BANGKOK
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dispo-
sição na capital da Tailândia. Possibilidade de realizar 
algun excursão opcional.
4º Dia BANGKOK-CHIANG RAI (avião)
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo em direção a Chiang Rai (não inclui 
passagem aérea). Chegada a Chiang Rai (Com o voo o 
mais tardar às 10:00 da manhã). Viagem de micro-ôni-
bus e visita ao Triângulo de Ouro, onde as fronteiras 
entre Myanmar (antiga Birmânia), Laos e Tailândia se 
reúnem no rio Mekong. Passeio de barco tradicional de 
30 minutos, para apreciar a vida cotidiana do povo de 
Laos. Almoço em restaurante local. Em seguida, visita 
à Casa do Ópio, antes de visitar as aldeias das minorias 
étnicas Akha e Yao. Visita ao vilarejo das famosas Mulhe-
res-Girafa. Chegada ao hotel. Jantar e hospedagem. 
5º Dia CHIANG RAI-CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao cais, onde faremos um agra-
dável passeio de barco tradicional ao longo do rio Kok, 
visitando a tribo dos Karen, que vivem em cabanas de 
bambu no meio da selva. Faremos em seguida a visita ao 
Wat Rong Suea Ten, também conhecido como o Templo 
Azul, outro templo budista moderno e inusual que se 
distingue por sua intensa cor azul e suas estátuas elabo-
radas. Em seguida, visitaremos o famoso Templo Branco 
de Wat Rong Khun. Após a visita, seguiremos pela estrada 
que leva de Chiang Rai a Chiang Mai (3 horas). Chegada a 
Chiang Mai e almoço em restaurante local. Visitaremos o 
complexo do templo Wat Doi Suthep, o mais conhecido 
de Chiang Mai, localizado no topo de uma pequena colina 
a 15 km no noroeste da cidade. Jantar e hospedagem. 
6º Dia CHIANG MAI
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos algumas fábri-
cas locais de artesanato: lacas, tecidos de seda e as 
tradicionais sombrinhas de papel. Também visitaremos 
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uma fábrica de esculturas de madeira, onde é possível 
comprar antiguidades birmanesas. Saída para o vale 
Mae Sa, visitando o orquidário. Almoço em restaurante 
local. Em seguida, iremos para o santuário de elefantes 
(*), para saber mais sobre esses animais e participar de 
diversas atividades, como alimentá-los e tomar banho 
com eles, uma experiência inesquecível. Retorno ao 
hotel. Jantar Kantoke e hospedagem.
7º Dia CHIANG MAI-PHI PHI ISLAND (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Chiang Mai 
para fazer a conexão com o voo para Phuket (não inclui 
passagem aérea). Chegada ao aeroporto de Phuket e 
traslado de barco ao hotel da ilha Phi Phi. Hospedagem.
8º Dia PHI PHI ISLAND
Hospedagem e café da manhã. Dia livre nesta bela ilha 
para atividades pessoais. 
9º Dia PHI PHI ISLAND-PHUKET
Café da manhã. Dia livre. No horário indicado, traslado 
de barco e de van do hotel Phi Phi Island até o hotel de 
Phuket. Hospedagem. 
10º Dia PHUKET
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais. 
11º Dia PHUKET 
Café da manhã. Dia livre. No horário marcado, traslado 
ao aeroporto. Fim dos serviços. 
Notas Importantes
- Todas as classificações de hotéis são determinadas  pelas 

autoridades locais.
- Horário de entrada nos hotéis: 13h-14h  Horário de saída: 

11h-12h.
- O Old Phuket exige uma estadia mínima de 5 noites de 

25 de dezembro a 10 de janeiro.
- The Old Phuket requiere un mínimo de 5 noches de estan-

cia durante el 25 de diciembre - 10 de enero.
- Novotel Phuket Kamala  exige um mínimo de 5 noites  con-

secutivas para o  período de estadia de  24 de dezembro 
a 3 de janeiro.

- Phi Phi Holiday exige um mínimo de 3 noites  para reservar 
de 20 de dezembro a  7 de janeiro.

- Todos os hoteis em  Phi Phi Island noa permitem  check 
out em 31/Dez/23.

- Saii Phuket Laguna  exige  um mínimo de 4 noites  con-
secutivas de  27/Dez a  4/Janeiro.  

- Consulte no momento de efetuar a reserva, pois alguns 
hotéis exigem uma estadia mínima de noites, bem como 
diversos suplementos.

- O itinerário está sujeito a alterações em função dos voos 
confirmados, condições climáticas e das estradas.

- O fornecedor do programa se reserva o direito de alterar 
as tarifas caso o custo do combustível (atualmente 25 
Bath por litro, diesel) sofra um aumento de 10% ou mais 
no período do programa.

- No caso do aumento do imposto IVA (atualmente 7%), 
taxas de aeroporto doméstico, voos domésticos e qual-

quer outro imposto governamental que seja introduzido, 
reservamo-nos o direito de reajustar os preços.

- (*) Consultar suplemento para visita ao acampamento 
santuário de elefantes.

11
DIAS

Bangkok 3. Chiang Rai 1.  
Chiang Mai 2. Phi Phi 2. 
Phuket 2.NOITES

Chiang Rai 
Chiang Mai 

Bangkok 

Phuket  
Phi Phi  

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Bangkok Mandarin Hotel Centre Point Standard

Novotel Fenix Silom Superior
Montien Surawong Deluxe

Chiang Rai Phowadol Standard
Legend Resort Superior
The Riverie Deluxe

Chiang Mai Ibis Style Chiang Mai Standard
Novotel Nimman Superior
Dusit D2 Deluxe

Phi Phi Island Phi Phi Erawan Palms Standard
Phi Phi Holiday Resort Superior
Saii Phi Phi Island Village Deluxe

Phuket The Old Phuket Standard
Novotel Kamala Superior
Saii Laguna Deluxe

Hoteles previstos 

Incluindo
• Hospedagem e alimentos (sem bebidas), 

conforme indicado no programa. 
• Traslados, visitas e excursões com guía 

falando espanhol, exceto Phuket, traslados e 
excursões com guia falando inglês, traslado 
em serviço regular sem guia. 

• Entradas para os locais de interesse durante 
visitas e excursões.

• Room Tax, VAT e manipulação de bagagens.

Segundas, Quartas e  Sábados
(Exceto Outubro:  23, 25, 28, 30,  
2024 Março: 27, 30)

Datas de saída: 

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Standard Superior Deluxe

De 1/Abril a 21/Outubro
Em quarto duplo 1.475 $ 1.820 $ 2.385 $
Supl. quarto single 470 $ 865 $ 1.340 $

De 1/Novembro/23 a 25/Março/24
Em quarto duplo 2.115 $ 2.315 $ 2.755 $
Supl. quarto single 1.035 $ 1.265 $ 1.755 $
Supl. Dez: 13,16,18
Em quarto duplo 750 $ 1.365 $ 1.080 $
Supl. quarto single 750 $ 1.365 $ 1.040 $
Supl. Dez: 20,27,30
Em quarto duplo 590 $ 1.330 $ 2.030 $
Supl. quarto single 590 $ 1.225 $ 1.895 $
Supl. Dez:25
Em quarto duplo 1.140 $ 1.415 $ 1.795 $
Supl. quarto single 590 $ 1.140 $ 1.480 $
Supl. 2024, Fev: 3,5,7
Em quarto duplo 50 $ 440 $ 240 $
Supl. quarto single 225 $ 440 $ 240 $
Supl. aéreos
Bangkok - Chiang Rai 265 $
Chiang Rai - Phuket 400 $
Rota completa 665 $
(tarifas aéreas sujeitas a alterações sem aviso prévio)
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ISTAMBUL INCRÍVEL ISTAMBUL E CAPADÓCIA FASCINANTES
DESDE

240 $
DESDE

520 $

1º Dia ISTAMBUL 
Chegada de voo internacional ao espetacular Aero-
porto de Istambul (IST). Traslado para o hotel. Hos-
pedagem. 

2º Dia ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Sugerimos 
realizar a excursão opcional guiada com almoço para 
contemplar o espetacular panorama do Corno de 
Ouro, visita à Catedral de São Jorge, a Mesquita 
de Solimão, ao Bazar das Especiarias, culminamos 
com uma viagem pelo Bósforo, o estreito que divide 
a cidade entre a Europa e a Ásia, apreciaremos as 
maravilhosas vistas das fortalezas otomanas, palácios, 
vilas e as pontes que ligam os dois lados desta cidade.

3º Dia ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre.  Possibilidade de fazer 
o passeio guiado opcional  no centro histórico da 
cidade, onde você pode observar a variedade de 
vestígios dos diferentes impérios que moldaram o 
atual Istambul: o imponente Palácio Topkapi, resi-
dência dos sultões e principal centro administrativo 
do Império Otomano; Hagia Sophia com sua majes-
tosa arquitetura bizantina e mistura de elementos 
religiosos cristãos e islâmicos; o Hipódromo Romano, 
centro da vida social de Constantinopla por milhares 
de anos; a Mesquita Azul com seus mais de 20.000 
telhas de cerâmica artesanal trazidas de Iznik; o 
Grand Bazaar, um dos maiores e mais antigos mer-
cados cobertos do mundo e no qual a negociação 
é uma tradição. Hospedagem.

4º Dia ISTAMBUL 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto (novo aeroporto Istambul IST). Fim dos 
serviços. 

Notas:
- A ordem das excursões opcionais pode ser alterada sem 

aviso prévio devido à disponibilidade dos guias e dos dias 
de encerramento dos monumentos, Domingos - Grande 
Bazar | Segundas-feiras – Santa Sofia, Terças-feiras - Palácio 
de Topkapi. 

 

de Solimão, ao Bazar das Especiarias, culminamos 
com uma viagem pelo Bósforo, o estreito que divide 
a cidade entre a Europa e a Ásia, apreciaremos as 
maravilhosas vistas das fortalezas otomanas, palácios, 
vilas e as pontes que ligam os dois lados desta cidade.
3º Dia (Sexta) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre.  Possibilidade de fazer o passeio 
opcional  no centro histórico da cidade: o imponente 
Palácio Topkapi, residência dos sultões e principal cen-
tro administrativo do Império Otomano,  Hagia Sophia,  
Mesquita Azul, Grand  Bazaar.  Hospedagem. 
4º Dia (Sábado) ISTAMBUL-ANKARA-CAPADÓCIA 
Café da manhã no hotel e partida antecipada para 
Ancara para visitar a capital da Turquia e o Mauso-
léu do fundador da República. No caminho para a 
Capadócia, contemplaremos o Lago Salgado onde 
faremos uma parada para fotografias neste lugar 
espetacular e depois visitaremos uma Caravanserai, 
hospedagem a partir da época da Rota da Seda.  
Jantar e hospedagem. 
* Opcionalmente você pode fazer a viagem direta-
mente para a Capadócia com um voo doméstico, 
pedir suplementos.
5º Dia (Domingo) CAPADÓCIA
Nas primeiras horas de manhã, possibilidade de fazer 
uma excursão opcional “passeio de balão. Café da 
manhã. Partida para visitar esta região de paisagem for-
mada por larva vulcânica. Visita aos inúmeros mosteiros 
e capelas de Goreme, escavado nas rochas e decorados 
com afrescos. Visita aos impressionantes vales da região 
e desfrute das vistas deslumbrantes das “chaminés 
de fadas”. Visita a uma cidade subterrânea de antigas 
comunidades locais para proteger-se de ataques. Visita 
a um centro de jóias e pedra típica da Capadócia e a 
uma fábrica de tapetes. Jantar e hospedagem.
6º Dia (Segunda) CAPADOCIA-ISTAMBUL (avião)
Café da manhã. Partida ao aeroporto para tomar 
vôo (já incluído no preço do programa) de regresso a 
Istambul. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.
7º Dia (Terça) ISTAMBUL 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto (novo aeroporto Istambul IST). Fim de 
nossos serviços.
Notas:
- A ordem do roteiro  pode ser alterada sem aviso prévio 

devido à disponibilidade dos guias e dos dias de encer-
ramento dos monumentos.

- As saídas Abr. 19, 26, Jun. 28, Ago. 30, Out. 25, podem 
ter o itinerario alterado devido a férias locais.

1º Dia (Quarta) ISTAMBUL 
Chegada de voo internacional ao espetacular Aero-
porto de Istambul (IST). Traslado para o hotel. Hos-
pedagem. 
2º Dia (Quinta) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Sugerimos 
realizar a excursão opcional guiada com almoço para 
contemplar o espetacular panorama do Corno de 
Ouro, visita à Catedral de São Jorge, a Mesquita 
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DIAS

7
DIAS

Istambul 3.
NOITES

Istambul 4. 
Capadócia 2.NOITES

Incluindo
• Traslados chegada e saída Istambul  

(novo aeroporto Istambul IST).
• Café da manhã diário.
• Seguro turístico.

Incluindo
• Traslados chegada e 

saída Istambul  
(novo aeroporto 
Istambul IST).

• Traslados em voos 
internos.

• Guia falando 
espanhol.

• Café da manhã diário.
• 2 jantares.
• Visitas conforme 

programa.
• Passagem de avião 

Capadócia-Istambul  
(1 mala, máx. 15kg).

• Seguro turístico.

C-942346

Diárias
Datas de saída: 

GA

RANTIDAS

Quartas-feiras (De 5/Abril/23 a 27/Março/24)
Datas de saída: 

GA

RANTIDAS

Capadócia

Istambul

Escanea-me

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Istambul Gran Makel Platino
 La Quinta by Wyndham Platino
 Pullman Istanbul Platino
 Crowne Plaza Harbiye Ouro
 Dedeman Istanbul Ouro
 Grand de Pera Istanbul Ouro
 CVK Park Bosphorus Turquesa
 Fairmont Quasar Istanbul Turquesa
 Le Meridien Istanbul Turquesa
Capadócia Signature Hotel Class / Avrasya / P/O/T
 Perissia / Burcu Kaya P/O/T

Hotéis previstos

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Platino Ouro Turquesa

Em quarto duplo 520 $ 755 $ 1.170 $
Supl. quarto single 320 $ 430 $ 700 $
Supl. vôo Istambul-Capadócia (opcional) (traslados inclusos) 215 $ 215 $ 215 $
Supl. saída 27/Dezembro .................................................................... 285 $ 285 $ 285 $
Supl. Categoria Turquesa (17/Maio a 13/Setembro) ....................... — — 430 $

Cidade Hotel Cat.
Istambul Gran Makel Platino

La Quinta by Wyndham Platino
Pullman Istanbul Platino
Crowne Plaza Harbiye Ouro
Dedeman Istanbul Ouro
Grand de Pera Istanbul Ouro
CVK Park Bosphorus Turquesa
Fairmont Quasar Istanbul Turquesa
Le Meridien Istanbul Turquesa

Hotéis previstos

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Platino Ouro Turquesa

Em quarto duplo 240 $ 315 $ 550 $

Supl. quarto single 100 $ 300 $ 340 $

Supl. Categoria Turquesa (20/Maio a 15/Setembro) ........................ — — 325 $
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Istambul 4. Capadócia 2.  
Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1.NOITES

Cidade Hotel Cat.

Istambul Pullman Istanbul Platino
Retaj Istanbul Platino
Ramada Merter Platino
Grand de Pera Istanbul Ouro
Crowne Plaza Harbiye Ouro
Dedeman Istanbul Ouro
CVK Park Bosphorus Turquesa
Fairmont Quasar Istanbul Turquesa
Le Meridien Istanbul Turquesa

Capadócia Signature Hotel S* P/O/T
Avrasya P/O/T
Burcu Kaya P/O/T

Pamukkale Signature Thermal P/O/T
Adempira Termal P/O/T
Hierapark P/O/T

Izmir/
Kusadasi

Signature Blue Resort P/O/T
Richmond Resort P/O/T
Ramada Plaza P/O/T
Blanca P/O/T

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada/saida Istambul (IST)
• Guia de lingua espanhola.
• Café de manha.
• 4 Jantares.
• Visitas indicadas no programa.
• Voo doméstico Izmir-Istambul (1 mala, max. 

15 Kgs)

DESDE

840 $

1º Dia (Sábado) ISTAMBUL 
Chegada de voo internacional ao espetacular Aero-
porto de Istambul (IST). Traslado para o hotel. Hos-
pedagem. 
2º Dia (Domingo) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer 
a excursão opcional “Pérolas do corno de ouro e 
bósforo”. Hospedagem. 
3º Dia (Segunda) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer o 
passeio guiado opcional, “Joias de Constantinopla” 
com o imponente Palácio Topkapi, residência dos 
sultões e principal centro administrativo do Império 
Otomano, Hagia Sophia com sua majestosa arqui-
tetura bizantina e mistura de elementos religiosos 
cristãos e islâmicos, Mesquita Azul com seus mais 
de 20.000 telhas, etc. Hospedagem. 
4º Dia (Terça) ISTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Café da manhã no hotel e partida antecipada para 
Ancara para visitar a capital da Turquia e o Mauso-
léu do fundador da República. No caminho para a 
Capadócia, contemplaremos o Lago Salgado onde 
faremos uma parada para fotografias neste lugar 
espetacular e depois visitaremos uma Caravanserai, 
hospedagem a partir da época da Rota da Seda. 
Chegada na Capadócia. Jantar e hospedagem. 
Opcionalmente você pode fazer a viagem direta-
mente para a Capadócia com um voo doméstico, 
pedir suplementos.
5º Dia (Quarta) CAPADOCIA
“Passeio de Balão” (opcional) de manhã cedo para 
admirar uma das mais belas paisagens do planeta.
Café da manhã. Hoje visitaremos esta maravilho-
sa região com sua paisagem fascinante e original, 
formada por lava vulcânica há mais de 3 milhões de 
anos. Visite o Museu ao Ar Livre de Göreme, um mos-
teiro com capelas esculpidas em rochas vulcânicas 
e decoradas com afrescos do século XIII. Visite os 
impressionantes vales da região com suas paisagens 
“de outro planeta”. Apreciamos também as vistas dos 
símbolos das formações geológicas da região, as 
famosa “Chaminés de Fadas”. Faremos uma parada 
para apreciar a incrível e extensa vista panorâmica do 
Vale dos Pombos, que deve seu nome aos inúmeros 
pombos alojados nas rochas, já que na Capadócia 
esses animais há muito são fonte de alimento e fer-
tilizante. Visitaremos uma cidade subterrânea da 
Capadócia, uma das muitas obras impressionantes 
de engenharia construídas por antigas comunidades 
locais para se protegerem de ataques ao longo da 
história. Ao final do nosso passeio, visitaremos um 
centro de tapetes para conhecer a produção artesa-
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nal dessas peças que são verdadeiras preciosidades. 
Em seguida, conheceremos um centro de pedras 
preciosas e joias com desenhos exclusivos da região. 
Jantar e hospedagem. 
6º Dia (Quinta) CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar a 
antiga Hierápolis e o Castelo de Algodão, verdadeira 
maravilha natural, uma cachoeira gigante, estalactites 
e piscinas naturais. Jantar e hospedagem. 
7º Dia (Sexta) PAMUKKALE-ÉFESO-KUŞADASI 
/IZMIR 
Café da manhã. Visite Éfeso, a cidade greco-roma-
na mais bem preservada da Ásia Menor desde o 
primeiro e segundo séculos que guarda tesouros 
como o Teatro Romano, a Biblioteca de Celso e a 
Rua mármore. Visitaremos a última casa da mãe de 
Jesus, e hoje é um lugar de peregrinação. Éfeso, 
um dos maiores museus arqueológicos ao ar livre 
do mundo, localizado na parte ocidental da Ásia 
Menor, região anatólia, Perto do Mar Egeu, é uma 
das cidades que abrigam as ruínas mais importantes 
da Turquia, é uma história de milhares de anos antes 
de Cristo. Uma das cidades mais antigas do mundo, 
foi construída por volta de 1000 a.C. Pelos gregos. 
O Santuário, onde está localizada a última casa da 
Virgem Maria, não é tão ostensivo quanto a Basílica 
de São Pedro, em Roma, é bastante simples, mas 
com uma energia inexplicável, um lugar imperdível, 
não só por seu valor histórico, mas por sua surpreen-
dente e mágica experiência espiritual, recebe mais 
de 800 mil peregrinos por ano. Entre eles, cristãos, 
cristãos ortodoxos e muitos muçulmanos, uma vez 
que, no Alcorão, Maria é altamente respeitada e cita-
da e chamada de várias maneiras, como escolhida 
por Deus, a mulher mais notável do mundo, pura, 
imaculada e casta. Continuaremos com a visita a 
uma loja especializada em couro, famosa por suas 

9
DIAS

Datas de saída: Sábados
Abril 8 15 22 29
Maio 6 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28
Novembro 4 11 18 25
Dezembro 2 9 16 23 30
2024
Janeiro 6 13 20 27
Fevereiro 3 10 17 24
Março 2 9 16 23 30
As saídas de Abr: 22, 29, Jun: 24, Jul: 1, Out: 28, 
podem ter o itinerário alterado devido a feria-
dos locais.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Platino Ouro Turquesa

Em quarto duplo 840 $ 1.065 $ 1.470 $
Supl. quarto single 300 $ 400 $ 550 $
Supl. saídas de 20/Maio a 16/Setembro — — 430 $
Supl. jantar de Ano Novo saída 30/Dezembro 285 $ 285 $ 285 $

Escanea-me

NOVO peças leves. A região também é conhecida por sua 
produção de algodão, e teremos a oportunidade de 
conhecer produtos têxteis feitos localmente. Jantar 
e hospedagem. 
8º Dia (Sábado) KUŞADASI/IZMIR-ISTAMBUL 
(avião)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer a 
excursão opcional a ilha de Chios. Traslado ao aero-
porto para pegar um voo (já incluído no preço do 
programa) de volta para Istambul. Hospedagem. 
9º Dia (Domingo) ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado para o Aeroporto (IST). 
Fim dos serviços.
Notas:
- A ordem do itinerário pode ser alterada sem aviso prévio 

devido à disponibilidade de guias e dias de fechamento 
dos monumentos, sempre respeitando as visitas a serem 
feitas. A ordem das excursões opcionais também pode 
ser alterada entre os dias 2 e 3. Dias de encerramento das 
visitas: Domingos - Grand Bazaar | Terça-feira - Palácio 
Topkapı. Visitas semelhantes são oferecidas ou a agenda é 
alterada em caso de encerramento. As noites em Istambul 
são operadas de duas maneiras: 2 no início + 2 no final 
(conforme publicado) // ou // 3 no início + 1 no final.

-  A acomodação pode ser em Izmir ou Kuşadası.

Capadócia

Ankara

Pamukkale

Istambul

Kusadasi/Izmir
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Con su paisaje surrealista

Cidade Hotel Cat.

Istambul Taksim Gönen / Lamartine / 
Konak

4*

Eresin Topkapi / Barcelo Taksim / 
Elite World

5*

Ankara Radisson Blu 4* / Point 5* /
Latanya 5* / Holiday Inn C. 5*

4*/5*

Capadócia Perissia / Dinler / Avrasya 5* /
Mustafa 4*Sup.

4*/5*

Pamukkale Lycus River / Colossae / 
Richmond Thermal 5* / 
Hierapark (Boutique)

4*/5*

Izmir Moevenpick / Kaya Thermal /
Swissotel / Renaissance 5*

4*/5*

Kuşadasi Richmond Ephesus/Korumar/
Charisma / Ramada /  
Hotel & Suites 5*

4*/5*

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados de chegada/saída de Istambul, 

novo aeroporto internacional de Istambul.
• Ônibus/micro-ônibus de luxo com ar 

condicionado. 
• Guia falando espanhol/português.
• Café da manhã diário, 6 jantares.
• Visitas e entradas de acordo com o 

programa.

DESDE

795 $

1º Dia (Quinta) ISTAMBUL 
Chegada ao novo aeroporto internacional de Istam-
bul. Traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sexta) ISTAMBUL 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Possibili-
dade de fazer visitas opcionais. 

3º Dia (Sábado) ISTAMBUL-ANKARA 
Café da manhã. Saída para Ankara, capital da Turquia, 
por estrada. Na chegada, visitaremos o Mausoléu 
de Ataturk, o fundador da República Turca. Jantar 
e hospedagem. 

4º Dia (Domingo) ANKARA-CAPADÓCİA 
Café da manhã. Partida para a Capadócia. Na che-
gada visitaremos uma cidade subterrânea. Estas 
cidades foram construídas como refúgios pelos 
cristãos da época e são constituídas por vários pisos 
subterrâneos, ventilados por chaminés, onde se 
podem admirar os quartos comuns, cozinhas e salas 
de jantar. Jantar e hospedagem. 

5º Dia (Segunda) CAPADÓCİA 
Café da manhã. Passaremos o dia inteiro explorando 
e descobrindo esta região fascinante, única no mun-
do, onde, juntamente com sua fantástica paisagem 
lunar com belas e estranhas formações lávicas pro-
venientes da erupção do Monte Erciyas e da ação da 
erosão, encontraremos inúmeras pequenas cidades 
e igrejas esculpidas na rocha. O Vale de Göreme, um 
incrível complexo monástico bizantino composto 
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por igrejas escavadas na rocha com belos afrescos, 
as aldeias trogloditas de Paşabağ, a fortaleza natu-
ral de Uçhisar, Ortahisar. Passaremos pelo centro 
artesanal de pedras semipreciosas da Capadócia e 
depois pelas chaminés de fadas de Ürgüp, cones de 
pedra encimados por rochas planas. Avanos, vila de 
centros artesanais e tecelagem. Terminamos o dia 
com uma visita a uma oficina de tapetes artesanais. 
Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Terça) CAPADÓCİA-PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale (Castelo de 
Algodón). No caminho visitaremos o Caravansarai 
do século XIII, onde costumavam parar as carava-
nas de camelos na rota da seda. Continuação para 
Pamukkale. Jantar e hospedagem. 

7º Dia (Quarta) PAMUKKALE–EPHESUS–IZMİR 
OU KUSADASİ 
Café da manhã. Visita à antiga Hierápolis e ao Castelo 
de Algodón, uma maravilha natural de gigantescas 
cachoeiras brancas, estalactites e piscinas naturais 
formadas ao longo dos séculos pelo deslizamento 
de águas carregadas de sais calcários de fontes 
termais. Continuamos para Éfeso, a cidade antiga 
mais bem preservada da Ásia Menor, que durante 
os séculos I e II teve uma população de 250.000 
habitantes. Esta cidade monopolizou a riqueza do 
Oriente Médio. Durante esta excursão, se visitará o 
Templo de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca, 
o Odeon, o Teatro de Éfeso, bem como a Casa da 
Virgem Maria e a coluna da famosa Artemision, uma 
das Sete Maravilhas do Antigo Mundo. Continuamos 

para Izmir. No caminho, visita a uma oficina de couro. 
Jantar e hospedagem. 

8º Dia (Quinta) IZMİR OU KUSADASİ 
Café da manhã. Dia livre à sua disposição com pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional às típicas 
cidades de Urla, Çesme e Alacati, famosas na Costa 
do Mar Egeu. Jantar e hospedagem. 

9º Dia (Sexta) IZMİR OU KUSADASI-PÉRGAMO-
ISTANBUL 
Café da manhã e partida para a antiga cidade de 
Pergamon, um dos mais importantes centros cultu-
rais, comerciais e médicos do passado. Visitaremos 
Asclepion, o famoso hospital do mundo antigo, 
dedicado ao deus da saúde, Esculápio. Aqui viveu 
o famoso médico, Galeno. Os túneis de dormir, o 
pequeno teatro para os pacientes, as piscinas, a 
longa rua antiga e o pátio com as colunas jônicas 
são os monumentos que chegaram até nós daque-
les tempos esplêndidos. Seguimos para Istambul. 
Hospedagem 

10º Dia (sábado) ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado para o novo Aeroporto 
Internacional de Istambul. Fim dos serviços.

10
DIAS

Istambul 3. Ankara 1. Capadócia 2. 
Pamukkale 1. Kuşadasi/Izmir 2.NOITES

Capadócia

Ankara

Pamukkale

Istambul

Kuşadasi

Preços por pessoa USD Cat. 4* Cat. 5*

Em quarto duplo 795 $ 980 $
Supl. quarto single 525 $ 695 $
Notas: • *A saída de 13 de abril, após o retorno a Istambul, será em feriados, ou seja, tudo estará fechado, bazares, lojas, monu-
mentos, etc. Assim sendo, caso haja interesse de dias adicionais em Istambul deve-se reservar noites adicionais antes da chegada 
no dia 13/abril. Consulte a tarifa. 
• A hospedagem pode ser em Izmir ou Kusadasi.

Escanea-me

Datas de saída: quintas-feiras 
Março 30
Abril 13* 27
Maio 11 25
Junho 15
Julho 13 27
Agosto 10 24
Setembro 7 21
Outubro 5 19
Novembro 2

GA

RANTIDAS

NOVO
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Cidade Hotel Cat.

Istambul Bulvar Palas / Oran / Black Bird 4*

Capadocia Hanedan Cave Suits, Sunak /  
Best Western Cave Suits /  
Dere Suits

Cuevas

Pamukkale Richmond Thermal /  
Hierapark Thermal

4*

Izmir Blanca 4*

Çanakkale MD Barbaros / Oytun Park Cat. Esp.

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados de chegada/saída de Istambul.
• Veículo com ar condicionado e guia em 

espanhol.
• Café da manhã diário.
• 6 jantares.
• Visitas de acordo com o programa.

DESDE

1.015 $

1º Dia (Quinta) ISTAMBUL 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Istambul. 
Traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia (Sexta) ISTAMBUL 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre. Possibi-
lidade de fazer um passeio opcional pela Istambul 
Clássica para visitar o antigo hipódromo romano, 
os obeliscos da Serpente e Teodósio, os jardins da 
Mesquita Azul, Santa Sofia e depois embarcar para 
o passeio pelo Bósforo. 

3º Dia (Sábado) ISTAMBUL-ANKARA-
CAPADÓCIA 
Café da manhã. Saída para Ankara passando pelas 
montanhas de Bolu, chegada em Ancara, capital da 
república e visita ao Mausoléu de Atetar fundador da 
república da Turquia. Continuação para a Capadó-
cia. No caminho veremos o segundo maior lago da 
Turquia, o Lago Salgado. Chegada ao hotel, jantar 
e hospedagem. 

4º Dia (Domingo) CAPADÓCIA 
Café da manhã e saída para visitar esta maravilhosa 
região, uma mistura dos caprichos da natureza e da 
arte humana. Visita ao museu ao ar livre de Göreme 
com as igrejas rupestres decoradas com afrescos. 
Parada nos vales de Avcilar e Güvercinlik, onde você 
poderá desfrutar de uma incrível paisagem lunar. A 
seguir, algumas visitas típicas às oficinas de tapetes 
e ônix e turquesa. Possibilidade de assistir opcional-
mente a um espectáculo de dança folclórica. Jantar 
e hospedagem. 

5º Dia (Segunda) CAPADÓCIA 
Pela madrugada, a possibilidade de fazer uma excur-
são opcional em balão de ar quente. Café da manhã 
e partida para a cidade subterrânea de Özkonak ou 
Kaymakli ou Mazı escavadas pelas primeiras comu-
nidades cristãs. Visita de Cavusin, aldeia típica da 
região com as suas casas de diferentes culturas. Em 
seguida, visita ao vale Uçhisar, onde se pode ver a 
antiga fortaleza esculpida na rocha. Visita ao Vale 
do Amor onde veremos as formações mais curiosas 
da Capadócia. Jantar e hospedagem. 

6º Dia (Terça) CAPADÓCIA-PAMUKKALE 
Café da manhã e saída para Pamukkale, no camin-
ho visita a uma pousada medieval típica da Rota da 
Seda. Continuação para Pamukkale, uma maravilha 
natural com uma gigantesca cachoeira branca, esta-
lactites e piscinas naturais de fontes termais. Jantar 
e hospedagem. 
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7º Dia (Quarta) PAMUKKALE-HIERAPOLIS-
EFESO-ZONA DE IZMIR 
Café da manhã e visita a Pamukkale, famosa por 
suas cachoeiras calcárias petrificadas que se for-
maram devido ao calcário da água que resfria a 
área. Visita a Hierápolis, que possui uma necrópole 
com mais de 150.000 túmulos. Partida para Éfeso, 
capital da Ásia Menor na época romana. Visita 
dos vestígios arqueológicos onde se destacam o 
templo de Adriano e a Biblioteca de Celso. Visita 
à Casa da Virgem Maria e possibilidade de visitar 
um típico centro de produtos de peles. Jantar e 
hospedagem. Em Pamukkale terão a possibilidade 
de fazer opcionalmente um passeio de balão de ar 
quente ao nascer do sol. 

8º Dia (Quinta) ZONA DE IZMIR-PÉRGAMO-
TRÓIA-ÇANAKKALE 
Café da manhã e saída para Pergamon, visitare-
mos o hospital Asklepion, o primeiro hospital da 
Ásia Menor. Continuação para Tróia cujo nome faz 
lembrar os poemas homéricos e a epopeia troiana. 
Jantar e hospedagem. 

9º Dia (Sexta) ÇANAKKALE-BURSA-İSTANBUL 
Café da manhã e partida para Bursa, a primeira capi-
tal do Império Otomano. Visita da Grande Mesquita, 
a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde e continuação 
até Istambul atravessando a Baía de İzmit de balsa 
ou pela ponte Osmangazi que liga as margens do 
Mar de Mármara. Chegada a Istambul. Hospedagem. 

10º Dia (Sábado) ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado para o Aeroporto Interna-
cional de Istambul. Fim dos serviços.

10
DIAS

Istambul 3. Capadócia 3. Pamukkale 1.  
Zona Izmir 1. Çanakkale 1.NOITES

Capadócia 
Pamukkale

Istambul

Zona de Izmir

Çanakkale

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo 1.015  $
Supl. quarto single 350  $
Notas: Taxa de serviço de 50 USD (pagamento obrigatório no destino).  
O itinerário pode variar, mas sem afetar o conteúdo da viagem.

Escanea-me

Datas de saída: 
Março 9 23    
Abril 13     
Maio 4 25    
Junho 15     
Julho 13     
Agosto 17     
Outubro 26     
Novembro 9 23    
Dezembro 7 21    

NOVO
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TURQUIA MILENAR  
COM ILHAS GREGAS
De Istambul a Atenas

DESDE

2.205 $

C-9116

6º Dia (Quinta) CAPADÓCIA-PAMUKKALE 
Café da manhã. Saída para Pamukkale para visitar a 
antiga Hierápolis e o Castelo de Algodão, verdadeira 
maravilha natural, com cascatas gigantes, estalactites 
e piscinas naturais. Jantar e hospedagem.
7º Dia (Sexta) PAMUKKALE-ÉFESO-KUSADASI/
IZMIR 
Café da manhã. Saída para visitar Éfeso, a cidade 
greco-romana mais bem preservada da Ásia Menor 
desde os séculos I e II, que abriga tesouros como 
o Teatro Romano, a Biblioteca de Celso e a rua de 
Mármore. Visitaremos a casa da mãe de Jesus. Visi-
ta a uma fábrica de couro. Jantar e hospedagem.
8º Dia (Sábado) KUSADASI/IZMIR (Turquia)-
CRUZEIRO-(Grécia) PATMOS
Café da manhã. Traslado para o porto para dar início 
ao cruzeiro pelas ilhas gregas. Embarque e navegação 
para Patmos, onde chegaremos às 16h30. Saída de 
Patmos às 21h30. Pensão completa a bordo.
9º Dia (Domingo) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI
Chegada a Heraklion às 7 horas. Saída às 12 horas 
para Santorini, onde chegaremos às 16h30. O navio 
permanecerá ancorado até as 21h30. 
Pensão completa a bordo.
10º Dia (Segunda) ATENAS
Chegada ao porto do Lavrion às 6 horas. Desembar-
que e visita panorâmica pela cidade, com a Acrópo-
le, para admirar o Partenon, o Erecteion, o Arco de 
Adriano, o Parlamento, o Estádio, etc. Restante do 
dia livre. Hospedagem no hotel.
11º Dia (Terça) ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas:
Turquia
- A ordem do itinerário pode ser alterada, sempre respei-

tando as visitas. Visitas similares serão oferecidas nos 
feriados em caso de fechamento. 

- Santa Sofía (fecha às segundas) Palácio Topkapi (fecha 
às terças) Grande Bazar (fecha aos domingos).

- A acomodação pode ser em Izmir ou Kuşadası.
- As saídas de Abr: 22, Jun: 24, Jul: 1, 15 poderam ter o 

tinerário alterado devido a feriados locais.

Cruzeiro
- Por razões operacionais e mudanças climáticas, o percurso 

pode ser modificado, sem alterar a essência da viagem.
- Preços não válidos para as nacionalidades europeia e 

chinesa.
- Suplemento em tarifa melhorada em cruzeiro inclui,  

seleção de bebidas premium. WI-FI grátis por 1 hora 
por dia. Cupom de US$ 160 para desconto em excursões 
opcionais em terra, apenas utilizável se houver reserva 
prévia. Desconto de 25% em restaurantes especiais.

11
DIAS

Istambul 3. Capadócia 2. Pamukkale 1.  
Izmir/Kusadasi 1. Cruzeiro 2. Atenas 1.NOITES

1º Dia (Sábado) ISTAMBUL 
Chegada em Istambul (novo aeroporto internacional 
Istambul IST). Traslado para o hotel. Hospedagem. 
2º Dia (Domingo) ISTAMBUL
Hospedagem e café da manhã. Dia livre à sua dispo-
sição, possibilidade de fazer uma excursão opcional 
com almoço, para admirar a bela vista do Chifre de 
Ouro e visitar a Catedral de São Jorge, a Mesquita 
Süleymaniye ou de Solimão, o Bazar das Especia-
rias, depois embarcar para atravessar o Estreito 
de Bósforo e contemplar as belas vilas, palácios e 
fortalezas otomanas. 
3º Dia (Segunda) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer o 
passeio guiado opcional, “Joias de Constantinopla” 
com o imponente Palácio Topkapi, residência dos 
sultões e principal centro administrativo do Império 
Otomano,  Hagia Sophia com sua majestosa arqui-
tetura bizantina e mistura de elementos religiosos 
cristãos e islâmicos, Mesquita Azul com seus mais 
de 20.000 telhas, etc. Hospedagem.
4º Dia (Terça) ISTAMBUL-ANCARA-CAPADÓCIA 
Café da manhã no hotel e partida antecipada para 
Ancara para visitar a capital da Turquia e o Mauso-
léu do fundador da República. No caminho para a 
Capadócia, contemplaremos o Lago Salgado onde 
faremos uma parada para fotografias neste lugar 
espetacular e depois visitaremos uma Caravanserai, 
hospedagem a partir da época da Rota da Seda.  
Chegada na Capadócia. Jantar e hospedagem. 
Opcionalmente você pode fazer a viagem direta-
mente para a Capadócia com um voo doméstico, 
pedir suplementos.
5º Dia (Quarta) CAPADÓCIA
No início da manhã, possibilidade de fazer uma excur-
são opcional “passeio de balão”. Café da manhã. 
Saída para visitar esta maravilhosa região com sua 
paisagem fascinante e original formada por lava vul-
cânica. Visitaremos mosteiros e capelas de Göreme 
escavados nas rochas e decorados com afrescos. 
Conheceremos os impressionantes vales da região 
e apreciaremos as vistas das “chaminés das fadas”. 
Também visitaremos uma cidade subterrânea, cons-
truída pelas antigas comunidades cristãs para se 
protegerem de ataques. Visitaremos uma fábrica 
de tapetes. Jantar e hospedagem.

INCLUI  Cruzeiro

Efeso
Atenas

PatmosSantorini

Heraklion

Istambul

CapadóciaKusadası
Pamukkale

Escanea-me

· M
O D I F I C ADO 

·ITI

NERARIO

Cidade Hotel Cat.
Istambul Crowne Plaza Harbiye P

Grand de Pera P
Richmond Istanbul P

Capadócia Signature Hotel / Avrasya P
Perissia P
Burcu Kaya Hotel P

Pamukkale Adempira Termal P
Lycus River Termal P
Colossae Spa / Hierapark P

Kusadasi/Izmir Signature Blue Resort P
Richmond Resort Kusadasi P
Tusan Beach Resort P
Ramada Plaza Izmir P

Atenas Novus P

Cruzeiro Celestyal Cruises P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados indicados no programa.
• Café da manhã diário.
• Refeições indicadas no programa.
• Ônibus com guia acompanhante.
• Camarote categoria IB (interno).
• Seguro turístico.
• Pensão completa durante o cruzeiro, bebidas de 

cortesia nas refeições.
• Cupom de US$ 80 para desconto em excursões 

opcionais em terra, apenas utilizável se houver 
reserva prévia.

(De 8 de Abril a 21 de Outubro)
Datas de saída: Sábados

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 2.205 $
Supl. quarto single 945 $
Supl. taxas de embarque e gorjetas 149 $
Supl. cabine externa (XB)
Em quarto duplo 215 $
Supl. quarto single 65 $
Supl. vôo
Istambul-Capadócia (opcional)
(incluí traslados) 215 $
Supl. Tarifa Melhorada em cruzeiro 215 $
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Cidade Hotel Cat.

Istambul Pullman Istanbul/Retaj Istanbul/
Ramada Merter

Platino

Grand de Pera Istanbul/ 
Crowne Plaza Harbiye/ 
Dedeman Istanbul

Ouro

Ankara Hilton Ankara / Radisson Blu / 
Iç Kale

P/O

Capadócia Signature Hotel S* / Avrasya / 
Burcu Kaya

P/O

Pamukkale Signature Thermal /  
Adempira Termal/ Hierapark

P/O

Izmir/ 
Kuşadasi

Signature Blue Resort/ 
Richmond Resort/ 
Ramada Plaza / Blanca

P/O

Hotéis previstos 

Incluindo
• Traslados chegada/saia Aeroporto 

Internacional Istambul (IST)  em veículos com 
ar-condicionado. 

• Guia de língua espanhola.
• Café da manhã.
• 5 almoços, 7 jantares.
• Visitas de acordo com programa.

DESDE

455 $

1º Dia ISTAMBUL
Chegada de voo internacional ao espetacular Aero-
porto de Istambul (IST). Traslado para o hotel. Hos-
pedagem.

2º Dia ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer o 
passeio opcional: no centro histórico da cidade, 
com o imponente Palácio Topkapi, residência dos 
sultões e principal centro administrativo do Império 
Otomano, Hagia Sophia, a Mesquita Azul, o Grand 
Bazaar... Hospedagem.

3º Dia ISTAMBUL-ANKARA
Café da manhã. Partida para o centro de Istambul 
para visitar o bairro de Taksim, uma área anterior-
mente conhecida como “Pera” que ainda abriga a 
rica herança arquitetônica do século XIX, visitando 
a famosa rua de pedestres Istiklal e a Igreja de Santo 
Antônio. Em seguida, passaremos pelo belo Palácio 
Dolmabahçe e cruzaremos até a parte mais antiga 
da cidade através da ponte Gálata e depois veremos 
a famosa estação Expresso do Oriente. Restaurante 
de almoço de comidas típicas. Continuamos com um 
passeio de barco pelo estreito que separa a cida-
de em dois continentes. Partida para Ancara, atual 
capital da Turquia. Chegada, jantar e hospedagem. 

4º Dia ANKARA-CAPADOCIA
Café da manhã. Visitaremos o Mausoléu de Atatürk, 
fundador da República Turca, e aprenderemos mais 
sobre a história do país. Partida para a Capadócia. 
No caminho visitaremos o lago salgado, uma opor-
tunidade de tirar fotos surreais, e depois visitaremos 
uma Caravanserai, hospedagem a partir da época 
da Rota da Seda. Em seguida, encontraremos um 
centro de pedras preciosas e jóias com desenhos 
exclusivos da região. Chegada a Capadocia. Jantar 
e hospedagem.

5º Dia CAPADOCIA
No início da manhã, possibilidade de fazer uma 
excursão opcional “Passeio de balão” para admirar 
uma das paisagens mais bonitas do mundo. 
Café da manhã. Hoje visitaremos esta maravilho-
sa região com sua paisagem fascinante e original, 
formada por lava vulcânica há mais de 3 milhões 
de anos. Visita ao Museu Göreme Open Air, um 
mosteiro com capelas esculpidas em rochas vul-
cânicas e decoradas com afrescos do século XIII. 

BRE-9231

Visite os vales deslumbrantes da região com suas 
paisagens “de outro mundo”. Também apreciamos 
as visões dos símbolos das formações geológicas da 
região, as famosas “Chaminés de Fadas”. Faremos 
uma parada para desfrutar da incrível e extensa vista 
panorâmica do Vale dos Pombos, que deve seu nome 
aos numerosos pombos alojados nas rochas, já que 
na Capadócia esses animais têm sido há muito uma 
fonte de alimento e fertilizante. Almoço entre visitas. 
Visitaremos uma cidade subterrânea da Capadócia, 
uma das muitas obras de engenharia impressionantes 
construídas por antigas comunidades locais para se 
proteger de ataques ao longo da história. No final, 
visitaremos um centro de tapetes para conhecer a 
produção artesanal dessas peças que são verdadei-
ros tesouros. Jantar e hospedagem.

6º Dia CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 
a antiga Hierápolis e o Castelo de Algodão, verda-
deira maravilha natural, uma cachoeira gigante, 
estalactites e piscinas naturais. Almoço na rota. 
Jantar e hospedagem. 

7º Dia PAMUKKALE 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer 
excursões opcional a “Maldivas Turcas”. Jantar e 
hospedagem.

8º Dia PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/KUŞADASI 
Café da manhã. Visite Éfeso, a cidade greco-romana 
mais bem preservada da Ásia Menor desde o primeiro 
e segundo séculos que guarda tesouros como o Tea-
tro Romano, a Biblioteca de Celso e a Rua mármore. 

Almoço. Visitaremos a última casa da mãe de Jesus, 
hoje um lugar de peregrinação. Continuando com 
a visita a uma loja de couro. Jantar e hospedagem. 

9º Dia IZMIR/KUŞADASI 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer a 
excursão opcional a ilha de Chios, para conhecer a 
produção de mastic, a vila de Mesta e suas ruas labi-
rínticas da era bizantina, Pyrgi e suas casas decoradas 
em preto e branco, a praia vulcânica Mavra Volia em 
Empoios. Jantar e hospedagem.

10º Dia IZMIR/KUŞADASI-BURSA-ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita panorâmi-
ca desta importante cidade que foi a primeira capital 
do Império Otomano. Almoço. Visita à mesquita 
verde e ao mausoléu verde, símbolos da cidade e 
com este nome para sua rica decoração de azulejos 
Iznik. Eles também terão a oportunidade de dar um 
passeio pelo Mercado da Seda, onde você pode 
apreciar antiguidades, sedas, perfumes e pashminas. 
Continuando para Istambul, chegada e traslado para 
o hotel. Hospedagem. 

11º Dia ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto de Istambul 
(IST). Fim dos serviços. 

Nota: 
- A acomodação pode ser em Izmir ou Kuşadasi depen-

dendo da estação. 

11
DIAS

Istambul 3. Ankara 1. Capadócia 2. 
Pamukkale 2. Izmir/Kuşadasi 2. NOITES

Capadócia

Ankara

Pamukkale

Istambul

Izmir/Kuşadasi

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Cat. Platino Cat. Ouro

Em quarto duplo 455 $ 830 $
Supl. quarto single 185 $ 520 $

Escanea-me

Datas de saída:
Abril 7 11 14 18 21 25 28
Maio 2 5 9 12 16 19 23 26 30
Junho 2 6 9 13 16 20 23 27 30
Julho 4 7 11 14 18 21 25 28
Agosto 1 4 8 11 15 18 22 25 29
Setembro 1 5 8 12 15 19 22 26 29
Notas: As saídas Abr: 21, Mai: 2, Jun: 27, 30  podem ter 
o itinerário alterado devido a feriados locais.

NOVO
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Cidade Hotel Cat.

Istambul Pullman Istanbul/Retaj Istanbul/
Ramada Merter

Platino

Grand de Pera Istanbul/ 
Crowne Plaza Harbiye/ 
Dedeman Istanbul

Ouro

Ankara Hilton Ankara / Radisson Blu / 
Iç Kale

P/O

Capadócia Signature Hotel S* / Avrasya / 
Burcu Kaya

P/O

Pamukkale Signature Thermal /  
Adempira Termal/ Hierapark

P/O

Izmir/ 
Kuşadasi

Signature Blue Resort/ 
Richmond Resort/ 
Ramada Plaza / Blanca

P/O

Hotéis previstos

Incluindo
• Traslados chegada/saia Aeroporto 

Internacional Istambul (IST)  em veículos com 
ar-condicionado. 

• Guia de língua espanhola.
• Café da manhã.
• 5 almoços, 7 jantares.
• Visitas de acordo com programa.

DESDE

455 $

1º Dia ISTAMBUL
Chegada de voo internacional ao espetacular Aero-
porto de Istambul (IST). Traslado para o hotel. Hos-
pedagem.

2º Dia ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer o 
passeio opcional: no centro histórico da cidade, 
com o imponente Palácio Topkapi, residência dos 
sultões e principal centro administrativo do Império 
Otomano, Hagia Sophia, a Mesquita Azul, o Grand 
Bazaar... Hospedagem.

3º Dia ISTAMBUL-ANKARA
Café da manhã. Partida para o centro de Istambul 
para visitar o bairro de Taksim, uma área anterior-
mente conhecida como “Pera” que ainda abriga a 
rica herança arquitetônica do século XIX, visitando 
a famosa rua de pedestres Istiklal e a Igreja de Santo 
Antônio. Em seguida, passaremos pelo belo Palácio 
Dolmabahçe e cruzaremos até a parte mais antiga 
da cidade através da ponte Gálata e depois veremos 
a famosa estação Expresso do Oriente. Restaurante 
de almoço de comidas típicas. Continuamos com um 
passeio de barco pelo estreito que separa a cida-
de em dois continentes. Partida para Ancara, atual 
capital da Turquia. Chegada, jantar e hospedagem. 

4º Dia ANKARA-CAPADOCIA
Café da manhã. Visitaremos o Mausoléu de Atatürk, 
fundador da República Turca, e aprenderemos mais 
sobre a história do país. Partida para a Capadócia. 
No caminho visitaremos o lago salgado, uma opor-
tunidade de tirar fotos surreais, e depois visitaremos 
uma Caravanserai, hospedagem a partir da época 
da Rota da Seda. Em seguida, encontraremos um 
centro de pedras preciosas e jóias com desenhos 
exclusivos da região. Chegada a Capadocia. Jantar 
e hospedagem.

5º Dia CAPADOCIA
No início da manhã, possibilidade de fazer uma 
excursão opcional “Passeio de balão” para admirar 
uma das paisagens mais bonitas do mundo. 
Café da manhã. Hoje visitaremos esta maravilho-
sa região com sua paisagem fascinante e original, 
formada por lava vulcânica há mais de 3 milhões 
de anos. Visita ao Museu Göreme Open Air, um 
mosteiro com capelas esculpidas em rochas vul-
cânicas e decoradas com afrescos do século XIII. 
Visite os vales deslumbrantes da região com suas 
paisagens “de outro mundo”. Também apreciamos 
as visões dos símbolos das formações geológicas da 
região, as famosas “Chaminés de Fadas”. Faremos 

BRE-9231

uma parada para desfrutar da incrível e extensa vista 
panorâmica do Vale dos Pombos, que deve seu nome 
aos numerosos pombos alojados nas rochas, já que 
na Capadócia esses animais têm sido há muito uma 
fonte de alimento e fertilizante. Almoço entre visitas. 
Visitaremos uma cidade subterrânea da Capadócia, 
uma das muitas obras de engenharia impressionantes 
construídas por antigas comunidades locais para se 
proteger de ataques ao longo da história. No final, 
visitaremos um centro de tapetes para conhecer a 
produção artesanal dessas peças que são verdadei-
ros tesouros. Jantar e hospedagem.
6º Dia CAPADOCIA 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer as 
excursões opcionais de acordo com a estação e 
suas condições climáticas:-“Cappadocia capital do 
inverno-Erciyes ski resort (exc. operado entre 15/12 
a 31/03)-experiência única na neve com traslados, 
aluguel de roupas adequadas, subida por teleférico 
e churrasqueira estilo turco. O excursoe “cores de 
outono na Capadócia” (excl. operado entre 01/10 a 
14/12)-Partida para visitar o Vale de Ihlara um dos 
mais bonitos por sua vegetação, que especialmen-
te no outono ganha um espectro de vários tons de 
verde, amarelo e laranja. Visitaremos o mosteiro de 
Selime, a igreja vermelha de Sivrihisar, teremos uma 
parada na vila de Belisırma. Jantar e hospedagem. 
7º Dia CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 
a antiga Hierápolis e o Castelo de Algodão, verda-
deira maravilha natural, uma cachoeira gigante, 
estalactites e piscinas naturais. Almoço na rota. 
Jantar e hospedagem. 
8º Dia PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/ KUŞADASI 
Café da manhã. Visite Éfeso, a cidade greco-romana 

mais bem preservada da Ásia Menor desde o primeiro 
e segundo séculos que guarda tesouros como o Tea-
tro Romano, a Biblioteca de Celso e a Rua mármore. 
Almoço. Visitaremos a última casa da mãe de Jesus, 
hoje um lugar de peregrinação. Continuando com 
a visita a uma loja de couro. Jantar e hospedagem. 

9º Dia IZMIR/ KUŞADASI 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer a 
excursão opcional a ilha de Chios, para conhecer a 
produção de mastic, a vila de Mesta e suas ruas labi-
rínticas da era bizantina, Pyrgi e suas casas decoradas 
em preto e branco, a praia vulcânica Mavra Volia em 
Empoios. Jantar e hospedagem.

10º Dia IZMIR/ KUŞADASI-BURSA-ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita panorâmi-
ca desta importante cidade que foi a primeira capital 
do Império Otomano. Almoço. Visita à mesquita 
verde e ao mausoléu verde, símbolos da cidade e 
com este nome para sua rica decoração de azulejos 
Iznik. Eles também terão a oportunidade de dar um 
passeio pelo Mercado da Seda, onde você pode 
apreciar antiguidades, sedas, perfumes e pashminas. 
Continuando para Istambul, chegada e traslado para 
o hotel. Hospedagem. 

11º Dia ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto de Istambul 
(IST). Fim dos serviços. 
Notas: 
- A acomodação pode ser em Izmir ou Kuşadasi depen-

dendo da estação. 

11
DIAS

Istambul 3. Ankara 1. Capadócia 3. 
Pamukkale 1. Izmir/Kuşadasi 2. NOITES

Capadócia

Ankara

Pamukkale

Istambul

Izmir/Kuşadasi

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas) Cat. Platino Cat. Ouro

Em quarto duplo 455 $ 830 $
Supl. quarto single 185 $ 520 $
Supl. cena Fim de Ano, saídas Dezembro: 22,26,29 215 $ 215 $

Escanea-me

Datas de saída:
Outubro 3 6 10 13 17 20 24 27 31
Novembro 3 7 10 14 17 21 24 28
Dezembro 1 5 8 12 15 19 22 26 29
2024
Janeiro 2 5 16 19 26 30
Fevereiro 2 6 16 20 27
Março 1 5 15 19 26 29

NOVO
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Incluindo
• Traslados chegada e saída Istambul 
(Novo aeroporto de Istambul IST).
• Traslados em voos internos.
• Traslados chegada e saída Dubai.
• Guia falando espanhol.
• Café da manhã diário. 4 jantares 

(Turquia).
• Turquia, visitas indicadas no programa.
• Dubai, tour de meio dia com guia falando 

espanhol.
• Dubai. Safari no deserto com traslados e 

jantar.
• Dubai. Jantar no cruzeiro Dhow com 

traslados.
• Tour com almoço em Abu Dhabi com 

guia falando espanhol.
• Passagem de avião Kuşadasi/Esmirna-

Istambul. (1 mala máx. 15 kg).
• Seguro turístico.

Não inclui
• Passagem aérea Istambul-Dubai.

(De 8 de Abril/2023 a 16/Março/2024)
Datas de saída: Sábados GA

RANTIDAS

ISTAMBUL CON CAPADÓCIA E  
DUBAI CON ABU DHABI

DESDE

1.615 $

C-91252

o Teatro Romano, a Biblioteca de Celso e a rua de 
Mármore. Visitaremos a casa da mãe de Jesus. Visi-
ta a uma fábrica de couro. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Sábado) KUSADASI/IZMIR-ISTAMBUL 
(avião) 
Café da manhã. Dia livre com possibilidade de fazer 
o passeio opcional para a ilha de Chios. Traslado 
ao aeroporto para embarcar no voo com destino a 
Istambul. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

9º Dia (Domingo) ISTAMBUL-DUBAI (avião)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Istambul para embarcar no voo com destino 
a Dubai (não inclui passagem aérea). Chegada a Dubai. 
Recepção e traslado al hotel. Hospedagem. 

10º Dia (Segunda) DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Na parte da tarde, saída 
do hotel por volta das 15h-15h30 para fazer a excur-
são dos Land Cruisers, uma emocionante aventura 
nas fantásticas dunas do deserto dos Emirados. Você 
vai fazer fotos únicas do pôr do sol árabe. Depois 
que o sol se esconder detrás das dunas de areia dou-
rada, seguiremos para o nosso acampamento, que 
também fica em pleno deserto. O cheiro delicioso 
dos espetos de cordeiro grelhado, as fogueiras, 
o aroma dos tradicionais cachimbos d’água e os 
sons envolventes da música árabe, farão com que 
você desfrute de uma autêntica e inesquecível noite 
beduína. Depois de recuperar as forças após o sun-
tuoso jantar, uma dançarina fará uma demonstração 
da antiga arte da Dança do Ventre. Você também 
pode praticar Sandboard, dar um passeio de camelo 
e fazer tatuagens de henna, está tudo incluso, além 
de água, refrigerantes, chá e café. Retorno ao hotel 
por volta das 21h30. Hospedagem. 

11º Dia (Terça) DUBAI
Café da manhã. Visita à cidade. Saída para a área de 
Deira, onde visitaremos o Museu de Dubai. Passare-
mos pelo mercado de especiarias e pelo mercado do 
ouro, atravessando o canal a bordo de uma famosa 
“Abra”, embarcação típica dos primeiros pescadores 
dos Emirados. Seguiremos para o bairro de Jumeirah, 
onde encontraremos as típicas mansões dos Emirados. 
Daremos uma parada para fazer fotos da Mesquita 
de Jumeirah e do Burj Al Arab, o único hotel 7 estre-
las do mundo. Passaremos pela avenida principal, a 
Sheikh Zayed Road, onde veremos o Burj Khalifa, o 
edifício mais alto do mundo. Tarde livre. Às 19h30, 
saída para desfrutar de um jantar requintado (buffet 
internacional) a bordo de um tradicional Dhow, um 
passeio de duas horas ao longo do canal, apreciando 
as fantásticas vistas. Retorno ao hotel. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Saída para Abu Dhabi. Passaremos 
pelo porto de Jebel Ali, o maior porto artificial do 
mundo, rumo à capital dos EAU. Vamos admirar a 
Mesquita do Sheikh Zayed, a terceira maior do mun-
do, e também seu túmulo. Seguiremos para a ponte 
Al Maqta passando por uma das partes mais ricas 
de Abu Dhabi, a área ministerial. Chegada a Corni-
che Road, comparada a Manhattan por seu skyline. 
Almoço buffet internacional em restaurante de hotel 
5*. Parada para fotos no hotel Emirates Palace. Segui-
remos para a área de Al Bateen, onde se encontram os 
palácios da família Real. Parada no Heritage Village, 

uma reconstrução de uma vila de oásis tradicional que 
proporciona uma visão interessante do passado do 
Emirado. Os aspectos tradicionais do estilo de vida 
no deserto, incluindo uma fogueira com cafeteiras, 
uma tenda feita de pelos de cabra e um sistema de 
irrigação falaj, são exibidos de maneira atraente no 
museu aberto. Finalmente, ao retornar a Dubai, passa-
remos pelo parque da Ferrari (não inclui entrada) para 
tirar fotos ou fazer compras (20 minutos). Chegada a 
Dubai. Hospedagem.

13º Dia (Quinta) DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.
Notas:
Turquia
- Visitas similares serão oferecidas nos feriados em caso 

de fechamento.
- A hospedagem pode ser feita em Esmirna (Izmir) ou em 

Kuşadasi.
- O itinerário pode sofrer alterações, mas o conteúdo e as 

visitas serão sempre respeitados.
- As noites em Istambul são operadas de duas formas:  

3 no início + 1 no final, ou 2 no início + 2 no final.
- As saídas Abr. 22, 29, Jun. 24, Jul. 1, Out. 28, poderam 

ter o tinerário alterado devido a feriados locais.
Dubai
- O Emirado de Dubai introduziu uma taxa obrigatória 

(Tourism Dirham), que deve ser paga diretamente pelo 
passageiro no hotel. (Dependendo da categoria do hotel, 
a taxa varia de $ 5 a $ 6 por quarto e por noite).

- As datas dos eventos estão sujeitas a alterações, consulte 
no momento da reserva.

13
DIAS

Istambul 4. Capadócia 2. Pamukkale 1. 
Kuşadasi/Izmir 1. Dubai 4.NOITES

1º Dia (Sábado) ISTAMBUL
Chegada de voo internacional ao espetacular Aero-
porto de Istambul (IST). Traslado para o hotel. Hos-
pedagem. 

2º Dia (Domingo) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer 
a excursão opcional “Pérolas do corno de ouro e 
Bósforo”. Hospedagem.

3º Dia (Segunda) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer o 
passeio guiado opcional “Joias de Constantinopla”: 
Palácio Topkapi, residência dos sultões e principal 
centro administrativo do Império Otomano, Hagia 
Sophia, a Mesquita Azul, etc. Hospedagem. 

4º Dia (Terça) ISTAMBUL - ANKARA – 
CAPADOCIA 
Café da manhã no hotel e partida antecipada para 
Ancara para visitar a capital da Turquia e o mauso-
léu do fundador da República. No caminho para a 
Capadócia, contemplaremos o Lago Salgado onde 
faremos uma parada para fotografias neste lugar 
espetacular e depois visitaremos uma Caravanserai, 
hospedagem a partir da época da Rota da Seda. 
Chegada na Capadócia. Jantar e hospedagem. Você 
pode fazer a viagem diretamente para a Capadócia 
com um voo doméstico, pedir suplementos. 

5º Dia (Quarta) CAPADÓCIA
No início da manhã, possibilidade de fazer uma excur-
são opcional “passeio de balão”. Café da manhã. 
Saída para visitar esta maravilhosa região com sua 
paisagem fascinante e original formada por lava vul-
cânica. Visitaremos mosteiros e capelas de Göreme 
escavados nas rochas e decorados com afrescos. 
Conheceremos os impressionantes vales da região 
e apreciaremos as vistas das “chaminés das fadas”. 
Também visitaremos uma cidade subterrânea, cons-
truída pelas antigas comunidades cristãs para se 
protegerem de ataques. Visitaremos uma fábrica 
de tapetes. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quinta) CAPADÓCIA-PAMUKKALE 
Café da manhã. Saída para Pamukkale para visitar a 
antiga Hierápolis e o Castelo de Algodão, verdadeira 
maravilha natural, com cascatas gigantes, estalactites 
e piscinas naturais. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sexta) PAMUKKALE-ÉFESO-KUSADASI/
IZMIR 
Café da manhã. Saída para visitar Éfeso, a cidade 
greco-romana mais bem preservada da Ásia Menor 
desde os séculos I e II, que abriga tesouros como 

Efeso

Istambul

Capadócia

Kuşadasi Pamukkale

Dubai

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

8/Abril a 16/Setembro
Em quarto duplo 1.615 $
Supl. quarto single 635 $
23/Setembro/2023 a 16/Março/2024
Em quarto duplo 1.715 $
Supl. quarto single 680 $
Supl. Eventos, por pessoa:  
Turquía  
Supl. Fim de ano Saída 30/Dezembro 285 $
Dubai  
Set. 30, 2024/Janeiro 20,27, Fev. 10 235 $
Dez. 16, 23 (Natal) 435 $

Escanea-me
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NERARIO

Cidade Hotel Cat.
Istambul Grand de Pera Istanbul P

Crowne Plaza Harbiye P
Dedeman Istanbul P

Capadócia Signature Hotel S* P
Avrasya / Burcu Kaya P

Pamukkale Signature Thermal P
Adempira Termal/ Hierapark P

Kuşadasi/Izmir Signature Blue Resort P
Richmond Resort P
Ramada Plaza / Blanca P

Dubai Hilton Garden In Jaddaf P
Mena Plaza Al Barsha P
Carlont Al Barsha P

Hotéis previstos 
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SUPER VIETNÃ E CAMBOJA

DESDE

1.145 $

1º Dia (Terça) HANÓI 
Chegada ao aeroporto de Hanói. Traslado ao hotel 
(1 hora) durante o qual você pode ter uma primeira 
impressão de Hanói. Hospedagem. Tempo livre. 
Possibilidade de desfrutar de uma relaxante mas-
sagem opcional, passear e tomar um café no Lago 
Hoan Kiem, fazer compras no Bairro Antigo. 

2º Dia (Quarta) HANÓI 
Café da manhã, iniciamos a visita de Hanói, capital 
do Vietnã. Considerada uma das poucas cidades 
asiáticas com avenidas arborizadas, arquitetura colo-
nial francesa, lagos tranquilos e templos orientais. 
Inclui uma visita ao Templo da Literatura, a primei-
ra universidade do Vietnã, fundada em 1070 em 
homenagem a Confúcio e considerada o símbolo 
de Hanói. Continuamos com o Mausoléu de Ho Chi 
Minh, visitando o exterior desde a Praça Ba Dinh. 
Continuaremos com o Pagode de Um Pilar, cons-
truído em 1049 em um único pilar de pedra pelo 
imperador Ly Thai Tong. Almoço em um restaurante 
local. Após o almoço teremos uma experiência com 
flores e sua forma tradicional de decorá-las. Visita a 
um florista artesanal para ver como os buquês são 
feitos, como esta bela e tradicional arte espiritual 
do Vietnã é transmitida e preservada, que chegou 
até nossos dias geração após geração. Mais tarde 
chegaremos ao Lago Hoan Kiem, coração de Hanói, 
onde faremos um passeio ao redor do lago com vista 
panorâmica do templo Ngoc Son, localizado no meio 
do lago, junto com a ponte vermelha Huc. Por fim, 
faremos um passeio panorâmico em riquexó pelo 
bairro antigo de Hanói, também conhecido como o 
bairro das 36 ruas, pois em sua época era conheci-
do pelo comércio dos artesãos que o habitavam e 
pelas oficinas que ali existiam. Retorno para o hotel.  
hospedagem.

3º Dia (Quinta) HANÓI-BAÍA DE HALONG 
(Cruzeiro)
Café da manhã. Saída por estrada para a Baía de 
Halong que significa “o dragão que desce do mar” 
em vietnamita, e segundo a lenda, foi um dragão que 
formou as ilhas da baía. Embarque em um maravilho-
so cruzeiro com o qual você visitará a baía. Almoço 
a bordo. Continuaremos navegando e descobrindo 
milhares de ilhas e ilhotas de abundante vegetação 
que surgem na baía com suas formas inusitadas e 
tamanhos variados. As águas cor de esmeralda deste 
lendário tesouro levam-nos a explorar ilhas sublimes 
como a Tortuga, o Cão, a Cabeça do Homem, etc. 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 

C-9122

em 1994 e incluído na lista das Sete Maravilhas Natu-
rais do Mundo desde 2011. Tempo livre ou você pode 
fazer algumas das atividades opcionais, como nadar, 
andar de caiaque ou participar de uma demonstração 
de culinária vietnamita no convés do navio. Jantar e 
hospedagem a bordo. (O itinerário do cruzeiro está 
sujeito a alterações sem aviso prévio devido às con-
dições climáticas.)

4º Dia (Sexta) HALONG-HANÓI-DA NANG- 
HOI AN (avião)
Continuamos navegando pela baía, apreciando suas 
paisagens únicas. Ao nascer do sol, para os interes-
sados, aula de Tai Chi a bordo, no terraço solarium. 
Vamos saborear um bom brunch para recarregar 
as baterias e voltar à terra firme. Desembarque no 
píer de Halong, de onde seguiremos para Hanói por 
estrada até o aeroporto, para embarcar no voo para 
Da Nang (não inclui passagem aérea). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

5º Dia (Sábado) HOI AN 
Hospedagem e café da manhã. Começaremos com 
a visita à cidade de Hoi An, um importante por-
to comercial da Ásia nos séculos XVII e XVIII, cuja 
arquitetura e o estilo de vida descontraído pouco 
mudaram nos últimos anos; daremos um passeio 
de barco no rio Thu Bon, passando pelas pequenas 
aldeias ao longo do rio. Chegada ao bairro antigo, 
onde terá início nosso passeio a pé pelo centro da 
cidade antiga, para visitar Phung Hung (antiga casa 
dos mercadores), a ponte coberta japonesa, a sala 
Phuc Kien, a casa antiga de Tan Ky com sua arqui-
tetura tradicional e o museu de história da cidade, 
“Sa Huynh”. Almoço em restaurante. Tarde livre para 

curtir a praia, passear pelo colorido mercado do 
centro ou fazer compras. 

6º Dia (Domingo) HOI AN-DA NANG-HUE 
Café da manhã. Traslado para Da Nang, para fazer 
uma visita panorâmica: Pagode de Linh Ung, com 
a bela vista da cidade e a encantadora costa da 
Península Son Tra. Seguiremos por estrada até Hue, 
a antiga capital imperial do Vietnã, atravessando o 
Hai Van Pass (ou Mar de Nuvens) e a pitoresca praia 
de Lang Co. Almoço em um restaurante e traslado 
ao hotel. À tarde, visitaremos o pagode de Thien Mu 
e o animado Mercado de Dong Ba. Hospedagem.

7º Dia (Segunda) HUE-HO CHI MINH (avião)
Café da manhã. Visita da cidade imperial de Hue, a 
antiga capital do país por mais de 140 anos, 
descobrindo seu rico passado histórico de gloriosas 
jóias monumentais espalhadas entre suas muralhas. 
Visita à Cidadela Imperial, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1993, que abriga a 
mítica “Cidade Proibida Púrpura” em seu interior. 
A cidade era protegida por uma enorme muralha 
junto a um fosso cujo comprimento chega a 10 km 
com muralhas de 2 metros de espessura, e foi de 
onde governou a dinastia Nguyen entre 1802 e 
1945. Depois, visitamos o túmulo do imperador 
Minh Mang, também conhecido como “templo da 
graça suprema”. Almoço em um restaurante e depois 
visita à tumba mais espetacular da cidade de Hue, a 
tumba do imperador Khai Dinh. Visitamos o Pavilhão 
da Estela, a sala do túmulo, a estátua de bronze do 
imperador, etc. com a sua decoração avassaladora 
e deslumbrante. Voo para Ho Chi Minh (Saigon) 
(passagem aérea não incluída). Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

8º Dia (Terça) HO CHI MINH-DELTA DO 
MEKONG-HO CHI MINH
Café da manhã. Visita à cidade de Ho Chi Minh, 
ainda chamada de Saigon por muitos locais, onde 
veremos pela primeira vez o histórico Palácio da 
Reunificação (visita externa) e o antigo Correio Cen-
tral com sua impressionante arquitetura. Faremos 
um passeio pela rua pedonal de Nguyen Hue onde 
se encontram os edifícios municipais, a estátua de 
Ho Chi Minh e a Câmara Municipal, e terminamos a 
visita a Ho Chi Minh. Partida para o Delta do Mekong, 
um dos lugares mais conhecidos do Vietnã, onde a 
vida local flui desde os tempos antigos. Este lugar 
espetacular está localizado a cerca de duas horas 
de carro das movimentadas e animadas ruas de Ho 
Chi Minh. Uma vez em My Tho/ Ben Tre, pegaremos 
um barco (1h 30min) que nos levará pelos estreitos 
canais, rodeados de densa vegetação até o coração 
do Delta com seu mercado e casas flutuantes, sua 
excelente gastronomia e sua natureza exuberante. 
de paisagens tropicais. Descobrirão um mundo 
completamente diferente, onde a vida acontece 
ao redor do rio Mekong. Ao longo do dia, poderão 
degustar muitos produtos locais, como frutas exó-
ticas autóctones cultivadas nos pomares do Delta, 
e doces de coco feitos em fábricas familiares. Ao 
chegar à orla, faremos um passeio pelo povoado 
de charrete (Xe Loi, veículo típico da população 
local) para ver de perto as características do local. 
Em seguida, faremos um passeio de barco a remo 
pelos estreitos canais emoldurados por coqueiros e 
vegetação tropical. Almoço em um restaurante local 
e retorno à cidade de Ho Chi Minh. Podem tomar 
um autêntico “café” vietnamita, apreciar o pôr do sol 
ou vivenciar a movimentada paisagem da cidade, 
seus negócios e sua simpática gente. Hospedagem.

11
DIAS

Hanói 2. Bahía de Halong 1 
(cruzeiro). Hoi An 2. Hue 1.  
Ho Chi Minh 2. Siem Reap 2.NOITES

Ho Chi Minh

Hue
Hoi An

Halong

Hanói

Siem Reap

Escanea-me



9º Dia (Quarta) HO CHI MINH-TUNEIS DE 
CUCHI-SIEM REAP (avião)
Café da manhã. Traslado para visitar os túneis de 
Cuchi, um impressionante complexo de túneis sub-
terrâneos de mais de 200 quilômetros e que foi a 
base de operações dos guerrilheiros vietcongues 
durante a Guerra do Vietnã. Em seguida, retorna-
mos à cidade de Ho Chi Minh para almoçar em um 
restaurante local. À hora marcada, traslado para o 
aeroporto para embarcar em avião com destino a 
Siem Reap. (Não inclui passagem aérea) Chegada 
ao Aeroporto Internacional de Siem Reap, traslado 
ao hotel. Hospedagem.
10º Dia (Quinta) SIEM REAP 
Hospedagem e café da manhã. Passeio de Tuk Tuk 
(modelo de riquixá motorizado, típico do Camboja) 
em direção ao Portão Sul de Angkor Thom, a antiga 
capital (século XII), de onde você pode contemplar 
suas impressionantes estátuas que representam o 
movimento do oceano, o templo de Bayon e suas 
54 torres decoradas com 200 rostos sorridentes 
de Avalokiteshvara, o Phimeanakas, o Terraço do 
Rei Leproso, o Terraço dos Elefantes e as Câmaras 
Reais. Em seguida, visita ao templo de Ta Prohm, um 
dos mais espetaculares da região, que permaneceu 
relativamente inalterado desde que foi descoberto 
e ainda retém grande parte de seu mistério. Almoço 
em restaurante local. À tarde, traslado de ônibus para 
visitar o mais famoso de todos os templos, Angkor 
Wat – declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
O complexo deste templo abrange 81 hectares, com-
paráveis em extensão ao Palácio Imperial de Pequim. 

As famosas cinco torres aparecem na bandeira do 
Camboja. Elas representam os 5 picos do monte 
Meru, as muralhas que as cercam, são as montanhas 
e o vale que as rodeia, o oceano. Esta obra de arte 
do século XII é considerada entre os historiadores 
de arte como o primeiro exemplo de arquitetura e 
arte clássicos Khmer. Retorno ao hotel. 
11º Dia (Sexta) SIEM REAP-TONLE SAP
Café da manhã. Traslado para uma localidade perto 
de Siem Reap, onde faremos um passeio de lan-
cha para visitar o lago Tonle Sap (o maior lago do 
sudeste da Ásia), que desempenha um papel muito 
importante na vida dos cambojanos. Vamos entrar 
em contato com a vida dos habitantes do lago, seu 
hospital, sua igreja, a escola, o mercado. Almoço em 
restaurante local. No horário marcado, traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

(de 4/Abril 2023 a 26/Março/2024)
Datas de saída: Terças-feiras GA

RANTIDAS Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)

Standard Superior Deluxe Gold Deluxe

Abril/Outubro
Em quarto duplo 1.275 $ 1.385 $ 1.755 $ 2.150 $
Supl. quarto single 580 $ 755 $ 1.145 $ 1.500 $

De Maio a Setembro
Em quarto duplo 1.145 $ 1.255 $ 1.590 $ 1.940 $
Supl. quarto single 525 $ 675 $ 1.020 $ 1.380 $

Novembro, Dezembro: 5, 12, 19
2024 Janeiro: 9, 16, 23, 30;  
Fevereiro: 20, 27 e Março
Em quarto duplo 1.350 $ 1.500 $ 1.850 $ 2.205 $
Supl. quarto single 620 $ 790 $ 1.190 $ 1.550 $

Dez: 26,  2024 Janeiro: 2, Fev: 6,13
Em quarto duplo 1.505 $ 1.655 $ 1.990 $ 2.375 $
Supl. quarto single 685 $ 870 $ 1.350 $ 1.770 $

Suplemento vôos domésticos (Mínimo 2 pessoas)
HAN – DAD (VN 181 @16h00 - 18h50 ) //  
HUI – SGN (VN 1375 @19h20 - 20h50 ) // SGN - REP (VN815 @ 19h25 - 20h35) 700 $
Notas: 
-  As tarifas aéreas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Taxas Inclusas. 
- Dependendo da categoria do hotel, pode ser cobrada uma taxa extra para as noites de 21/Dezembro/23 a 6/Janeiro/24,  

de 24-31/Janeiro/24, 9-15/Fevereiro/24. Supl por feriados e jantar de Dezembro 24 e 31. Consulte no momento da reserva.

Incluindo
• Traslados indicados no programa.
• Visitas conforme o itinerário com guia local 

falando espanhol, exceto a bordo do junco em 
Ha Long, que não permite o acesso do guia; os 
passageiros serão atendidos pela tripulação do 
navio em inglês.

• Viagem terrestre conforme programa, em ônibus 
com ar condicionado. 

• Refeições mencionadas.
• Entradas nos monumentos, conforme programa. 
• Passeio de ciclo-riquixá (cyclo-pousse), passeio 

de tuk tuk.
• Barco compartilhado na baía de Ha Long, 

passeio de barco no rio Thu Bon em Hoi An, 
barco no lago Tonle Sap, barco no rio Mekong.

• Uma garrafa de água e toalha por dia de excursão.

Não inclui
• Passagem aérea Vietnã-Camboja.

VIETNÃ
1. Suplemento festivo de Ano Novo vietnamita. Consultar. 
2. Suplemento para os dias que coincidem com os feriados 

nacionais do Vietnã: 30 Abr, 1º Maio, 2 Set. 
3. Se o voo de chegada sofrer um atraso de mais de 3 horas 

(mesmo dia), será cobrada uma taxa extra corresponden-
te ao guia/veículo. 

4. Se o voo de chegada aterrissar antes das 7h da manhã ou 
depois das 21h da noite, será cobrada uma taxa extra.

5. Nas saídas regulares, se o agente não reservar os voos 
domésticos com o mesmo horário ou horário similar aos 
indicados como voos domésticos, será aplicado uma taxa 
adicional para proporcionar o traslado privativo. 

6. As tarifas não incluem o pedágio do trajeto de retorno 
de Ha Long para Hanói. O que só se pode gerenciar com 
reserva em privado entre 18 e 23 USD/pax.

7. No Vietnã, há dois feriados nacionais, 30 de abril e 2 de 
setembro, em que o acesso a algumas ruas pode não ser 
permitido ou os locais onde as visitas são feitas podem 
estar fechados. 

8. As classificações dos hotéis são determinadas de acordo 
com as autoridades locais.

9. Horário de entrada no hotel: 13h00 / 14h00 Saída: 
11h00/12h00

10. A Operadora reserva-se o direito de modificar as tari-
fas caso o combustível aumente mais de 25%. Se isso 
acontecer os clientes serão notificados com 15 dias de 
antecedência.

CAMBOJA
1. Suplemento feriados - Ano Novo Khmer & Pchum Ben: 

aplicado às reservas regulares & privadas com datas de 
viagem entre os dias: (14 a 16 Abril 2023) e (16 a 18 Set 
2023) - 30% de acréscimo sobre o preço das tarifas nas 
mesmas datas. Solicite-nos o preço final a ser aplicado.

2. Se o voo de chegada sofrer um atraso de mais de 3 horas 
(mesmo dia), será cobrada uma taxa extra corresponden-
te ao guia/veículo.

3. Se o voo de chegada aterrissar antes das 7h da manhã ou 
depois das 21h da noite, será cobrada uma taxa extra. 

4. As classificações de hotéis são determinadas de acordo 
com as autoridades locais.

5. Horário de entrada no hotel: 13h00 / 14h00 Saída: 
11h00/12h00.

6. O Operador reserva-se o direito de modificar as tarifas 
caso o combustível aumente mais de 25%. Se isso acon-
tecer, os clientes serão avisados com 15 dias de antece-
dência.

Cidade Turística 3* Superior 4* Deluxe 4*/ 5* Gold Deluxe 5*
Hanói Flower Garden The Ann  Pan Pacific Hanoi Melia Hanoi
Halong Bhaya Classic Cruise Paradise Sails Cruise Paradise Sails Cruise Paradise Elegance 

Cruise 
Hoi An Emm Hoi An Hoian Central Boutique 

Hotel & Spa 
La  Siesta Resort & Spa Allegro Hoian Hotel 

& Spa 
Hue Romance Hue Emm Hue Pilgrimage Village 

Boutique Resort & Spa 
Pilgrimage Village Hue 

Ho Chi Minh The Odys Sai Gon Prince New World New World 
Siem Reap Tara Angkor Hotel Memorie Palace Resort/ 

Lotus Blanc Resort 
Memorie Palace Resort 
& Spa 

Sofitel Angkor 

Hotéis previstos 
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DESDE

3.660 $

1º Dia (Quarta) AUCKLAND
Chegada a Auckland. Traslado ao hotel. Hospeda-
gem. Restante do dia livre.
2º Dia (Quinta) AUCKLAND
Café da manhã. Pela manhã, visita à Costa Oeste, 
ao Parque Regional Muriwai, cuja principal carac-
terística é a costa de areia preta. Esta praia é muito 
procurada para a prática de surf e onde normalmente 
vive também uma colônia de gansos-patolas. Essas 
magníficas aves abrem suas asas com mais de um 
metro de comprimento. Continuaremos com o Museu 
de Auckland, com sua interessante coleção de arte 
e relíquias maori e polinésias, depois visitaremos 
o bairro de Parnell onde  faremos um passeio por 
um dos bairros mais antigos de  Auckland e depois 
em direção a Mission Bay. Continuaremos de vol-
ta ao centro da cidade com uma visita ao viaduto 
de Auckland, depois você desfrutará da “All Black 
Experience”, onde aprenderá a história e a paixão 
dos All Blacks de perto e  permitirá que você celebre 
a herança, conquistas e cultura do rugby da Nova 
Zelândia. O passeio termina com uma visita à Sky 
Tower, a Torre de Auckland de 328 metros de altura.  
De lá você pode admirar uma vista única da cidade 
e suas duas baías: Waitemata e Manukau. Retorno 
para o hotel. Hospedagem.
3º Dia (Sexta) AUCKLAND-WAITOMO-ROTORUA
Café da manhã. Partida para o sul de Auckland pelos 
Bombay Hills, através da rica região agrícola de 
Waikato. Ao chegar, desfrutaremos de uma visita 
guiada que o levará por mais de 250 metros de 
impressionantes paisagens subterrâneas. O ponto 
alto da visita é um passeio de barco ao longo do Rio 
Waitomo, onde você verá milhares de luzes brilhantes 
de larvas que formam a Gruta Glowworm. No final 
da visita, você poderá desfrutar de um tradicional 
churrasco ao estilo neozelandês em um restaurante 
local. Continuação para Rotorua. À tarde visitaremos 
Te Puia, Reserva Termal e Centro Cultural Maori com 
o Instituto Nacional de Artes e Artesanato da Nova 
Zelândia. Nesta reserva você verá vários depósitos 
de sílica e lama em ebulição e um passeio pelos 
gêiseres que fazem parte dela. Em seguida, serão 
recebidos de maneira tradicional e assistirão a uma 
demonstração de danças e canções maori. Mais 
tarde, irão desfrutar do típico jantar cultural Maori.  
Hospedagem.
4º Dia (Sabado) ROTORUA-CHRISTCHURCH 
(avião)
Café da manhã. Na parte da manhã visitaremos a 
reserva termal de Waimangu, um extenso vale com 

C-9093

abundante atividade geotérmica, onde poderemos 
observar os efeitos da erupção do Monte Tarawera 
ocorrida em 1886. Finalizada a visita, traslado ao 
aeroporto de Rotorua (não inclui passagem aérea) 
para voar para Christchurch. Chegada e recorrido 
pela cidade e traslado ao hotel. Hospedagem.

5º Dia (Domingo) CHRISTCHURCH-WANAKA
Café da manhã. De manhã seguimos em direção ao 
Lago Tekapo, um belo lago alpino de águas crista-
linas azul-turquesa cercado por montanhas, onde 
terá a oportunidade de visitar a emblemática Igreja 
do Bom Pastor. Em seguida, nossos anfitriões Kiwi 
irão recebê-lo em sua casa, onde participará de uma 
degustação da famosa sobremesa da Nova Zelân-
dia, Pavlova. Continuação para Wanaka. Durante 
o passeio, poderemos ver vistas impressionantes 
do Monte Cook, o pico mais alto do país (3750m) e 
lagos glaciais azul-turquesa. Continuaremos nossa 
jornada pela área de MacKenzie Country para chegar 
a Wanaka. Hospedagem.

6º Dia (Segunda) WANAKA-QUEENSTOWN
Café da manhã. Manhã livre para passear por este 
lago espetacular e sua cidade cheia de cafés e lojas 
de artesanato. Ao meio dia, saída para Queens-
town, passando pela tradicional cidade mineira de 
Arrowtown, visitaremos o “Bungy Bridge” (salto não 
incluído) onde se originou o famoso “Bungee Jum-
ping”. Continuação para a cidade de Queenstown 
e um breve passeio pelo centro desta cidade. Em 
seguida, visitaremos um vinhedo na região de Central 
Otago, onde desfrutaremos de uma degustação de 
vinhos produzidos localmente e, posteriormente, de 
um aperitivo. Hospedagem.

7º Dia (Terça) QUEENSTOWN- 
MILFORD SOUND-QUEENSTOWN
Café da manhã. Excursão de dia inteiro a Milford 
Sound (dependendo das condições climáticas) para 
explorar o Parque Nacional dos Fiordes. Um passeio 
de barco nos levará até o mar da Tasmânia, onde 
iremos admirar o magnífico fiorde, o Pico Mitre e as 
cachoeiras Bowen. Almoço incluído durante o passeio. 
Volta para Queenstown de ônibus. Os passageiros 
que o desejem podem (custo adicional) retornar à 
cidade de avião ou helicóptero, sobrevoando as altas 
cachoeiras, a floresta, a costa, os rios e vales do parque 
(sujeito às condições meteorológicas). Hospedagem.
8º Dia (Quarta) QUEENSTOWN
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para realizar 
atividades de caráter pessoal.
9º Dia (Quinta) QUEENSTOWN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.

Notas:
- É necessário reservar o voo doméstico ROT/CHC. Voo 

Rotorua/Christchurch: NZD 350,00 p/pessoa net**, GST 
não incluído e inclui uma mala de 23kg (tarifa aérea sujeita 
a acréscimos).

 (Inclui Taxa de Seguro, Taxa de Passageiro Doméstico e 
Taxa de Segurança do Governo).

** IMPORTANTE. Esta tarifa é válida se a reserva for feita 
50 ou mais dias antes da partida do circuito. A Air NZ 
exige que emitamos os etkts com 50 dias de antecedên-
cia, portanto, uma vez emitidos os etkts, não podemos 
mais garantir a mesma tarifa e a partir de então teremos 
que solicitar disponibilidade e cotação para o voo ROT/
CHC da Air NZ.

- O Operador Turístico pode reservar este voo, mas este 
deve ser o mesmo que o reservado pelo correspondente 
da Nova Zelândia. Isso é muito importante para garantir 
o correto funcionamento do grupo.

- O voo ROT/CHC a reservar é NZ5783 ROT/CHC depen-
dendo da temporada (voo com partida por volta das 
12h00). Se por algum motivo for utilizado um voo dife-
rente, informaremos.

- Voo Queenstown/Auckland: NZD 320,00 p/pessoa líquido, 
GST não incluído e inclui uma mala de 23 kg. (passagem 
aérea sujeita a aumentos)

- A excursão a Milford Sound está sujeita às condições 
climáticas. Em caso de cancelamento, será oferecida a 
excursão ao Doubtful Sound, pagando um suplemento 
adicional diretamente à empresa Real Journeys. Não há 
bloqueios disponíveis para este circuito, portanto, está 
sujeito à disponibilidade.

9
DIAS

Auckland 2. Rotorua 1. 
Christchurch 1. Wanaka 1. 
Queenstown 3.NOITES

Rotorua

Lake Tekapo
Wanaka

Auckland

Queenstown

Chirstchurch

Cidade Hotel Cat.
Auckland Grand Millennium Auckland P
Rotorua Millennium Hotel Rotorua P
Christchurch Distinction Christchurch Hotel P
Wanaka Edgewater Resort Wanaka P
Queenstown Millennium Hotel Queenstown P

Hotéis previstos 

Incluindo
• Café da manhã diário completo.

•  2 almoços e 1 jantar.

• Transporte em veículo/ônibus privativo.

•  Guia bilíngue (espanhol/italiano). Em 
pequenos grupos, reserva-se o direito de 
operar somente com guia-motorista.

•  Ingressos para as atrações e cruzeiros de 
acordo com o programa.

•  Imposto Goods & Services Tax.

Preços por pessoa USD (mínimo 2 pessoas)

Abril e 1/Setembro/23 a 31/Março/24
Em quarto duplo 4.090 $
Supl. quarto single 1.100 $
1/Maio a 31/Agosto
Em quarto duplo 3.660 $
Supl. quarto single 840 $

Datas de saída: Quartas-feiras GA

RANTIDAS

Abril 5 19   
Maio 3 17   
Junho 14 28   
Julho 12 26   
Agosto 9 16   
Setembro 6 13 20   
Outubro 4 11 18 25  
Novembro 8 15 22   
Dezembro 13 27   
2024   
Janeiro 10 17   
Fevereiro 7 14 28   
Março 13 27   

Escanea-me
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1. REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA E ACEITAÇÃO DOS TERMOS 
As presentes Condições Gerais estão sujeitas às disposições do 
Livro IV do Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de no vembro 
de 2007 e demais disposições vigentes. 
As presentes Condições Gerais serão incorporadas, assina-
das pelas partes contratantes, a todos os contratos de viagens 
combinadas que se referem aos programas/oferta contidos no 
programa/folheto, e obrigam as partes, com as condições parti-
culares acordadas no contrato ou que constem da documentação 
de viagem fornecida no momento da assinatura do contrato. 
As partes contratantes submetem-se expressamente, com 
renúncia a seu foro próprio, à jurisdição e competência dos 
Tribunais espanhóis com autoridade no lugar de cumprimento 
da obrigação.

2. ORGANIZAÇÃO 
A organização das viagens que fazem parte deste folheto foi 
realizada por TRANSVIA MADRID S.L. 
CIF B-12054730. Titulo licencia CV-Mm 1896-V. 

3. PREÇOS 
3.1. O preço da Viagem Combinada inclui 
1. Transporte conforme o itinerário. 
2. Hospedagem e/ou regime alimentar de acordo com o sistema 
contratado em cada caso nos hotéis ou estabelecimentos esco-
lhidos, ou em outros similares no caso de substituição, uma vez 
que os hotéis publicados neste folheto são meramente a título 
informativo. Os cafés da manhã são os que se especificam em 
cada programa.
3. Taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros e os 
impostos indiretos (I.V.A., I.G.I.C.) quando estes forem aplicáveis. 
4. Assistência técnica durante a viagem, quando este serviço 
estiver especificamente incluso. 
5. Todos os demais serviços e complementos concretamente 
especificados nos itinerários correspondentes e tudo aquilo 
que, além do mais, se especifique no contrato. 
O tempo de espera previsto no aeroporto para os traslados 
de chegada é fixado em um máximo de 90 minutos a partir da 
chegada do vôo. 
Os preços e as descrições deste folheto são válidos salvo erros 
de digitação.
3.2. Revisão de preços 
O preço da viagem combinada foi calculado tendo como base 
os tipos de câmbio, as tarifas de transporte, os custos de com-
bustível, taxas e impostos aplicáveis na data de edição deste 
programa/folheto ou em datas posteriores que, eventualmente, 
tenham sido publicadas de forma impressa. 
Qualquer variação de preço, para mais ou para menos, dos 
elementos citados, pode conduzir à revisão do preço final da 
viagem, nos valores estritos das variações de preço aludidas.
3.4. Excursões 
3.4.1. O preço da viagem combinada não inclui 
Vistos, taxas de aeroporto e/ou taxas de entrada e saída, cer-
tificados de vacinação, “extras”, tais como café, vinho, bebidas 
alcoólicas, água mineral, regimes alimentares especiais, serviços 
de lavar e passar roupa, serviços opcionais de hotel, e, em geral, 
quaisquer serviços ou prestações que não estejam expressamente 
incluídas no Folheto, Programação ou Documentação da viagem. 

4. FORMA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÕES E REEMBOLSOS  
No ato da inscrição, a Agência irá solicitar, mediante recibo ou 
comprovante, um depósito equivalente a 40% do valor total da 
viagem contratada, sendo que nenhuma reserva será confirmada 

enquanto este pagamento não for efetuado. Os 60% restantes 
devem ser quitados pelo menos sete dias antes da data de saí-
da, caso contrário, a reserva será considerada como anulada, 
aplicando-se, neste caso, as condições especificadas na seção 
que trata de cancelamentos.
No caso de proceder a qualquer tipo de reembolso, por qual-
quer motivo, os mesmos serão sempre formalizados por meio 
da Agência Vendedora onde a inscrição foi feita, sendo que não 
haverá reembolsos por serviços não utilizados voluntariamente 
pelo consumidor. 

5. CANCELAMENTOS  
A qualquer momento, o usuário ou consumidor pode desistir 
dos serviços solicitados ou contratados, tendo direito à devo-
lução da quantia que pagou, seja ela correspondente ao preço 
total ou ao depósito acima mencionado, mas deverá indenizar 
a Agência conforme os critérios indicados a seguir:
1. Taxas de administração, mais despesas de cancelamento, se 
houver. 2. Uma multa equivalente a 5% do valor total da viagem, 
se o cancelamento for efetuado de 15 a 11 dias antes da data 
de início da viagem; 15%, entre 10 e 3 dias e 25%, dentro das 
48 horas que antecedem a saída. 
Se não comparecer no momento da saída, o consumidor ou 
usuário deverá pagar o valor total da viagem, quitando, se for 
o caso, o montante pendente, exceto se as partes houverem 
entrado em acordo em outro sentido. 
Se algum dos serviços contratados e anulados estiverem sujeitos 
a condições econômicas especiais de contratação, tais como 
vôos fretados, navios, tarifas especiais, etc., as despesas de 
cancelamento decorrentes da desistência serão estabelecidas 
de acordo com as condições acordadas por ambas as partes.  
Para a realização da Viagem Combinada é necessário reunir 
um mínimo de quinze passageiros. O circuito poderá sair sem 
guia acompanhante, e sim com um experto chofer conhecedor 
das rotas. Se este mínimo não for atingido, a viagem será auto-
maticamente cancelada, fato que será notificado por escrito 
ao consumidor, pelo menos 20 dias antes da data prevista de 
saída, sendo que, nesses casos, não haverá direito a nenhum 
tipo de indenização. 

6. ALTERAÇÕES 
A Agência se compromete a prestar a seus clientes todos os 
serviços contratados contidos no programa-oferta que deu 
origem ao contrato de viagem combinada, com as condições e 
características estipuladas.  
No caso em que, antes da viagem, o organizador se veja obri-
gado a modificar significativamente algum elemento essencial 
do contrato, deverá informar imediatamente o consumidor. 
Nesse caso, e salvo se as partes decidam-se por algo diferen-
te, o consumidor poderá optar entre rescindir o contrato sem 
qualquer penalidade ou aceitar uma alteração do mesmo, na 
qual se especifiquem as variações introduzidas e seu impacto 
sobre o preço. O consumidor deverá comunicar sua decisão ao 
varejista ou, se for o caso, ao organizador, dentro do prazo de 
três dias após a notificação da citada alteração. No caso em que 
o consumidor não comunique sua decisão nos termos indica-
dos, ficará subentendido que o mesmo optou pela rescisão do 
contrato sem qualquer penalidade. 
Nos casos de responsabilidade contratual da Agência nos termos 
desta seção, as indenizações correspondentes serão regidas pelo 
artigo 159,1 do Livro IV do RD 1/2007, de 16/11/2007. 
Em caso de desistência ou cancelamento por parte da Agência, 
o Organizador e o Varejista serão responsáveis pelo pagamento 

ao consumidor das indenizações previstas no Livro IV do RD 
1/2007, de 16/11/2007, nos termos e condições estabelecidos 
no mesmo, a saber: 1) 5% do preço total da viagem, se o can-
celamento ocorrer no período de 2 meses a 16 dias imediata-
mente anterior à data prevista de realização da viagem; 2) 10%, 
se ocorrer entre os 15 a 3 dias anteriores; ou 3) 25%, quando 
dito descumprimento ocorreu dentro das 48 horas anteriores. 
No caso em que, depois do início da viagem, o Organizador 
não forneça ou comprove que não poderá fornecer uma parte 
importante dos serviços previstos no contrato, deverá ado-
tar as soluções adequadas para o prosseguimento da viagem 
organizada, sem nenhum custo adicional para o consumidor, e, 
se for o caso, deverá pagar a este último o valor da diferença 
entre os serviços previstos e os fornecidos. Se o consumidor 
der continuidade à viagem com as soluções dadas pelo Orga-
nizador, considera-se que aceitou tacitamente tais propostas. 
Se as soluções adotadas pelo Organizador forem inviáveis ou o 
consumidor não aceitá-las, por motivos razoáveis, o Organizador 
deverá fornecer ao Consumidor, sem custos extras, um meio de 
transporte equivalente ao utilizado na viagem para retornar ao 
lugar de saída ou qualquer outro local acordado por ambos, 
sem prejuízo da indenização, se for o caso disso.
Se, para uma dada saída, não se atinge o número mínimo de 20 
participantes, o circuito poderá sair sem guia acompanhante, com 
um motorista experiente especializado nas rotas.

7. RESPONSABILIDADE 
Os Organizadores e os varejistas de Viagens Combinadas res-
ponderão perante o consumidor, de acordo com as obrigações 
correspondentes a seus respectivos âmbitos de atuação na 
administração da Viagem Combinada, do correto cumprimento 
das obrigações decorrentes do contrato, independentemente se 
as mesmas devam ser realizadas por eles próprios ou por outros 
prestadores de serviço, sem prejuízo do direito dos Organiza-
dores e Varejistas a agir contra ditos prestadores de serviço.
Os organizadores e varejistas de viagens combinadas responde-
rão pelos danos sofridos pelos consumidor como consequência 
da não execução ou execução deficiente do contrato. 
Esta responsabilidade cessará diante das seguintes circunstân-
cias: a) Quando os defeitos observados na execução do contrato 
forem imputáveis ao consumidor; b) Quando esses defeitos 
forem imputáveis a terceiros, alheios ao fornecimento das pres-
tações previstas no contrato e forem de caráter imprevisível ou 
insuperável; c) Quando os defeitos aludidos forem causados 
por motivos de força maior, ou seja, circunstâncias alheias a 
quem as alega, anormais e imprevisíveis, cujas consequências 
seriam impossíveis de evitar, apesar de ter agido com a devida 
diligência; d) Quando os defeitos forem devidos a um evento 
que o varejista ou o organizador, apesar de toda a diligência, 
não poderia prever nem evitar. 
Quando o consumidor comprovar “in situ” a não execução ou a 
execução deficiente dos serviços contratados, deverá notificar 
imediatamente o prestador dos mesmos, e, num prazo de 48 horas 
úteis, a Agência Organizadora, com o objetivo de encontrar uma 
solução imediata, visto que, fora desse prazo, a comprovação 
da veracidade das alegações seria praticamente impossível. No 
caso em que as soluções adotadas pela Agência Organizadora 
não sejam do agrado do consumidor, o mesmo terá um prazo de 
um mês a contar da data de volta da viagem para apresentar uma 
reclamação perante a citada Agência Organizadora, que será 
apresentada por intermédio da Agência Varejista que vendeu 
a viagem, e na qual se certificará haver manifestado o suposto 
descumprimento nas 48 horas após sua ocorrência. No entanto, 
a apresentação de qualquer reclamação decorrente do contrato 
de Viagem Combinada não isenta o pagamento da viagem, em 
hipótese alguma. 
No que se refere aos danos não-corporais, a indenização nunca 
poderá exceder o preço total da viagem inicialmente contratada. 
Em nenhum caso a Agência se responsabiliza pelas despesas de 
hospedagem, alimentação, manutenção, transporte e outras que 

se produzam como resultado de atrasos - de ida ou de volta - dos 
meios de transporte em decorrência de condições meteorológi-
cas, causas técnicas, greves ou outros motivos de força maior. Em 
caso de acidente, quando a viagem for feita de ônibus, próprio ou 
contratado pela Agência Organizadora, independentemente do 
país em que ocorra, o consumidor se submete expressamente à 
legislação em matéria de acidentes rodoviários correspondente 
ao país onde o veículo estiver registrado. 
O contratante principal manifesta dispor de faculdades para 
contratar em nome dos restantes beneficiários da viagem agru-
pados no mesmo localizador de reserva e, igualmente, declara 
conhecer e aceitar todos os termos descritos no presente con-
trato e estar expressamente ciente dos riscos inerentes à viagem 
objeto do presente contrato.

8. PASSAPORTES, VISTOS E DOCUMENTAÇÃO 
O consumidor recebe as informações de caráter geral sobre as 
condições que são aplicáveis em matéria de vistos e passapor-
tes, e as formalidades sanitárias necessárias para a viagem e a 
estadia. Todos os usuários, sem exceção (incluindo crianças), 
deverão levar consigo sua documentação pessoal e familiar 
correspondente em vigor, seja o passaporte e R.G., segundo as 
leis do país ou países que se visitam. Sempre que seja requerido 
para a viagem, a obtenção de vistos, passaportes, certificados 
de vacinas, etc. Caso a concessão do visto seja recusada por uma 
alguma autoridade, por causas particulares do usuário ou se sua 
entrada no país for negada por carecer dos requisitos exigidos 
ou por defeito na documentação exigida ou por não ser por-
tador da mesma, o organizador declina toda responsabilidade 
por eventos dessa natureza, sendo por conta do consumidor 
qualquer gasto que se origine. 

9. BAGAGENS 
A bagagem e demais pertencer pessoais do usuário não são 
objeto do contrato de viagem combinada e, para todos os efei-
tos, no que diz respeito ao transporte terrestre, subentende-se 
que o passageiro deve conservar sempre consigo sua bagagem 
e demais itens pessoais, seja qual for a parte do veículo onde 
estiverem acomodados, e que são transportados pelo usuário 
por sua conta e risco, sem que a Agência Organizadora seja 
obrigada a responder pela perda, roubo ou danos que possam 
sofrer durante a viagem, seja qual for a causa, incluindo a mani-
pulação em traslados hotel/aeroporto ou vice-versa, quando 
houver. Recomenda-se aos usuários que estejam presentes 
em todas as manipulações de carga e descarga de bagagens. 
Devido à capacidade limitada dos ônibus, é permitido o trans-
porte máximo de uma mala (no máx. 20 kg) e uma bagagem de 
mão por pessoa. 

10. SEGURO 
Estas viagens combinadas contam com a cobertura do seguro 
de acidentes. Os consumidores recebem as informações sobre 
a cobertura, assim como sobre a possibilidade de contratar um 
seguro que cubra as despesas de cancelamento por parte do 
consumidor, ou de um contrato de assistência que cubra as 
despesas de traslado ao lugar de início dos serviços terrestres 
em caso de acidente, doença ou falecimento.

11. VIGÊNCIA 
A vigência do programa/folheto será de 1º de Abril de 2023 a 
31 de Março de 2024. No entanto, sempre que sejam comuni-
cadas ao consumidor antes da celebração do contrato ou sejam 
acordadas entre as partes, serão válidas quaisquer modificações 
nestas informações, no que diz respeito às características dos 
serviços inclusos e/ou aos preços dos mesmos.

Nota: As seções 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, e 12 destas 
condições gerais estarão à disposição dos clientes de acordo 
com as disposições do Livro IV do Real Decreto de 1/2007, de 
16/11/2007. Data de Edição: Janeiro 2023.

SOBRE OS PASSAGEIROS
• É necessário um grau moderado de saúde e capacidade física para participar de nossos tours. 
• A VPT não dispõe de meios pessoais ou técnicos necessários para atender adequadamente os passageiros com 

necessidades especiais. Caso o consumidor aceite viajar, a VPT não assume nenhuma responsabilidade face à qual-
quer dificuldade que o mesmo possa encontrar na realização das atividades programadas do pacote turístico, nem 
assume a obrigação de oferecer assistência para sua adaptação ou permanência no circuito. Nossos ônibus não 
possuem rampas de acesso para cadeiras de rodas. O NÃO AVISO da dificuldade e caso seja necessário algum tipo 
de assistência para a continuação do circuito, será faturado diretamente à agência vendedora.

• A VPT não aceita nenhuma reserva e se reserva o direito de interromper a participação daqueles passageiros cujas 
condições físicas e/ou psíquicas possam criar dificuldades ao circuito ou colocar em risco a si mesmos ou outras 
pessoas. Nesses casos, devem estar sempre acompanhados por uma pessoa que garanta os cuidados ou assistência 
necessários para sua correta adaptação ao circuito e cujas despesas serão custeadas pelo viajante contratante.

• A VPT também deve ser informada, no momento da reserva, caso exista uma pessoa com uma faixa de obesidade 
suscetível de impossibilitar a ocupação de um único lugar no ônibus sem gerar desconforto a outros passageiros. 
Nesse caso, a VPT poderá solicitar um suplemento adicional para poder oferecer um serviço adequado ao conforto 
do passageiro. O NÃO AVISO por escrito dessa circunstância, no momento da reserva, poderá ser motivo suficiente 
de recusa do circuito ou interrupção do mesmo, caso a circunstância não tenha sido notificada até a incorporação do 
viajante.

• A VPT também se reserva o direito de expulsão de passageiros que perturbem o bom desenvolvimento da viagem 
de forma significativa.

• Menores devem viajar acompanhados por uma pessoa adulta, que se responsabilize por todas as necessidades do 
menor e esteja em posse, entre outros, dos elementos necessários para poder viajar em conformidade com os requisitos 
de transporte de menores no destino. Além dos documentos pessoais, também deverá levar consigo os certificados 
obrigatórios emitidos pelas autoridades.

TRASLADOS.
O traslado só poderá ser feito se as informações corretas e completas do número de voo/aeroporto/horário ou trem/
estação e hotel tiverem sido transmitidas à VPT, sendo de responsabilidade da agência de viagens o envio dos dados 
necessários. Verifique que tais dados figuram corretamente em seu voucher. A VPT não assumirá reembolso, indenização 
ou responsabilidade se não tiver recebido os dados ou os mesmos forem errôneos.
Depois de recuperar suas malas e passar pela alfândega, nosso agente de traslados estará à sua espera com uma placa 
indicando o seu nome ou o da “VPT”, durante o tempo autorizado pelo estacionamento de chegada dos serviços de trans-
porte público. O tempo de espera varia de 1 hora a 1h30 em aeroportos, e de 15 a 30 minutos em estações ferroviárias e 
de ônibus. Certifique-se de sair pela porta mais próxima à esteira em que você pega a sua bagagem, que normalmente 
é a que está indicada como saída do seu voo.
Os traslados podem ser privativos ou compartilhados com outros passageiros e somente será feito um traslado por 
reserva. Se deseja contratar um traslado adicional, consulte as tarifas indicadas em nossa programação.
Se, por qualquer motivo, você demorar para sair (retenção na fronteira, perda de bagagem, etc.), se você perdeu uma 
conexão ou se seu voo foi mudado, ligue assim que possível para o telefone de emergência que se encontra em seu vou-
cher. Se você não avisar, nosso agente irá embora após aguardar o tempo previsto, e você perderá o direito ao serviço de 
traslado. Se você também contratou o traslado de saída, confira com o seu guia o horário de pick-up no dia do seu voo.

HORÁRIOS
Para uma máxima coordenação, e uma viagem agradável e satisfatória para todos, é de suma importância observar 
e respeitar a pontualidade. O guia será encarregado de estabelecer, a seu critério profissional e em função de vários 
fatores, os horários e pontos de encontro a serem cumpridos durante as saídas, excursões, visitas, paradas técnicas, etc.
ROUBOS
A VPT não se responsabiliza por quaisquer perdas que possam ser sofridas pelos clientes, em virtude de qualquer delito 
cometido durante a viagem ou sua estadia no destino. Do mesmo modo, informamos que tais situações devem ser levadas 
ao conhecimento das autoridades administrativas ou policiais do local onde ocorrerem os fatos. O consumidor declara 
que conhece perfeitamente as condições particulares e as condições gerais, e aceita todas elas. A VPT também não se 
responsabiliza por quaisquer roubos sofridos em ônibus, hotéis ou qualquer outro lugar.
ÔNIBUS COM WI-FI
O serviço de conexão Wi-Fi durante a viagem de ônibus é gratuito (cortesia), não é ilimitado, está sujeito à disponibilidade 
e à cobertura de cada país de destino, não é reembolsável ou compensável.
Esse serviço Wi-Fi é limitado pelo fato de ser um veículo em movimento e a conectividade pode ser perdida, depen-
dendo dos países e áreas geográficas pelas quais o ônibus está passando. Como o acesso é feito através da rede móvel, 
a velocidade e o desempenho dependem do número de usuários conectados no ponto de Wi-Fi em um determinado 
momento. Por outro lado, o serviço oferece a possibilidade de troca de mensagens e navegação simplificada na web.
ERRATAS.
Os erros e variações encontrados após a publicação deste catálogo serão publicados em nosso site www.vpttours.
com. A aquisição de qualquer um de nossos circuitos ou programas implica o conhecimento e a aceitação das mesmas.
Leia atentamente essas condições, elas são a garantia de uma viagem excelente e segura.
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