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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7313

17

5

2.160 $

ST7314

20

6

2.550 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
DOMINGO-FEIRA: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para desfrutar de todos os cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou percorrer suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Passeio panorâmico pela capital do Reino da Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos, junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles,
de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a Gran Via,
a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a
Calle Alcalá, o Paseo del Prado, o Paseo de la Castellana,
etc. Tarde livre para explorar as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas das inúmeras
“terrazas” espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das ruas de Madri. Como toque ﬁnal a este dia, à
noite você poderá assistir, opcionalmente, a um show de
ﬂamenco onde conheceremos as raízes musicais da arte
espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus e se desejar, poderá realizar uma completíssima
excursão opcional à Toledo, onde realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual
teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e
passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemáticas,
incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma
das melhores obras de arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando junto ao Desﬁladero de
Pancorbo, depois de percorrer o País Basco e a reserva
natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital
da região francesa de Aquitania, famosa por possuir um
dos portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus
excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, terra de acolhida de Leonardo da Vinci e onde se encontram os mais
famosos castelos renascentistas franceses. Tempo livre
para a visita do mais representativo deles, o Castelo de
Chambord, mandado construir em meados do século XVI
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por Francisco I para ser utilizado como pavilhão de caça,
estando localizado no coração de uma zona ﬂorestal cercada por 31km de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional
da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada como muitos como a mais bela do mundo.
Recorreremos suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino,
os Campos Elíseos, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia, uma das mais bonitas do mundo, a Ópera de Garnier,
símbolo da França de Napoleão III, os Campos Elíseos, o
Arco do Triunfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os
Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do
Louvre, e também conheceremos os apartamentos do
Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos
espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins,
que mesmo que foi começado por Luis XIII, quem quis
criar um palácio jamais visto foi Luis XIV, que embelezou
e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre
outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida a sala
mais impressionante e que serviu, por exemplo, para a
assinatura do Tratado de Versalhes. Foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela tarde, em uma nova
visita opcional, poderá conhecer, com nosso guia local, o
famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense
e cenário da Revolução de Maio de 68. À continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, obra prima
da arte gótica francesa. Por último, poderá conhecer Paris
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio
pelo Bateau Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da ChampagneArdenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados,
vinheiras e castelos característicos da região de Renania,
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a
Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos
artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio por
suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido a sua
aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias pro-

duções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio de
Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal para
os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo nessa
cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos
de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo
tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de
Ouro, a Pintura Circular. Continuação para Pádua para
conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre
os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica
italiana, cujo interior, além das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os vestígios do santo. Jantar e
acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se
encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago:
Santo André, o Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso
exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e
visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um
passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza
Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta
cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi, uma das obras
primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”:
a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc.
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SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7313
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso
a Nice e acomodação.

Madri

Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira

essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como
“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7314

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Madri e Paris
· Cruzeiro pelo rio Reno
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza
· Panorâmicas de Florença, Roma e Barcelona

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Madri

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Mestre
Marguera
Mestre
Mestre
Cidade
Cidade
Osmannoro
Cidade
Centro
Osmannoro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Espluges de Llobregat

4*
4*
4*
3*S
4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
3*
3*
4*
4*
4*

Rafael Ventas (T)
Weare Chamartín (T)
Holiday Inn Bernabeu (S)
Leonardo Madri Center (S)
Novotel Madri Center (S)
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S)
Ibis Bastide (T)
Paris
Novotel Paris Est (S)
Mercure Ivry Quay de Seine (S)
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T)
Ibis Bagnolet (T)
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S)
Mercure Residenz (T)
Innsbruck Alpinpark (T)
Grauer Bär (S)
Alphotel (S)
Veneza Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Nice
Kyriad Centre Port (T)
Ibis Centre Palais des Congrès (T)
Novotel Nice Centre (S)
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T)
Catalonia Park Güell (T)
Catalonia Barcelona 505 (S)
Catalonia Atenas (S)
Abba Garden (S)

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia.
(Segundo itinerário)
. Bordeaux · Vale do Loire · Chambord
· Região de Champagne-Ardennes · Vale do Reno
· Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck
· Padua · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
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À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade. Jantar
e acomodação.

3 Roma
1 Barcelona

(*) OPC: RETORNO ROMA / ESPANHA EM BARCO
(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Consultar página 16.

ST7313
Tentação
Seleção
ST7314
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

DUPLO

DUPLO

17
17

5
5

2.310
2.620

20
20

6
6

2.765
3.140

SINGLE

Madri - Roma
2.850 2.160
3.435 2.390
Madri - Madri
3.415 2.550
4.120 2.865

SINGLE

2.700
3.205
3.200
3.845
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ITINERÁRIO
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DIAS REFEIÇÕES
23

6

TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro,
a Pintura Circular. Continuação para Pádua para conhecer
a Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos
XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo
interior, além das suas excelentes obras escultóricas, se
encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel.
Jantar e acomodação na região do Vêneto.

PREÇO BASE

3.350 $

SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos recantos desta maravilhosa
cidade, visitar a Praça Maior ou percorrer as suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Cruzeiro pela Lagoa de Veneza. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido
cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles,
da Espanha e de Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle
Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, Calle
Alcalá, Paseos do Prado e da Castelhana, etc. Tarde livre.
À noite você poderá assistir, opcionalmente, a um show de
ﬂamenco. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus e se desejar, poderá realizar uma completíssima
excursão opcional à Toledo. Realizaremos um passeio em
ônibus pelo perímetro urbano, e passearemos pelas suas
ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada na
Catedral. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e depois de percorrer o País Basco e
a reserva natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a
capital da região francesa de Aquitania, famosa por seus
excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire. Tempo livre
para a visita do Castelo de Chambord, mandado construir
em meados do século XVI por Francisco I para ser utilizado como pavilhão de caça. Chegada a Paris. Tour opcional
da Paris Iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia,
a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os
jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional
ao Museu do Louvre, e também conheceremos os apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de
Versalhes e seus jardins, que mesmo que foi começado
por Luis XIII, quem quis criar um palácio jamais visto foi
Luis XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo,
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mandando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos. Pela tarde, em uma nova visita opcional, poderá
conhecer, com nosso guia local, o Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame. Por último, poderá dar
um relaxante passeio pelo Bateau Mouche pelo rio Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da ChampagneArdenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados,
vinheiras e castelos característicos da região de Renania,
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a
Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio
por suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de
madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido a sua aparência medieval, Rothenburg apareceu em
várias produções de ﬁlmes de desenhos animados de
Pinóquio de Walt Disney. Continuação a Innsbruck. Assistência opcional a um típico espetáculo tirolês. Jantar
e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos
Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi, o campanário
construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria
com o Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre
para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se
desejar poderá realizar uma visita opcional onde poderá
conhecer com maior comodidade e com as explicações
de um guia local experto nos tesouros mais importantes
da cidade como o Davi, uma das obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os
Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. À continuação tempo livre ou se desejar, poderá
realizar uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e os
magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana,
parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C.
Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço
em Capri). Acomodação.

do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado,
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música;
as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação através da belíssima região francesa do Langedoc
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em território espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo essa
maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas
que é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e lindos chafarizes em suas encantadoras praças e onde se
encontra alguns dos monumentos mais famosos do mundo. Aproveite para visitar as inúmeras igrejas da cidade,
autênticas obras de arte ou para mergulhar na vida cotidiana conhecendo seus pitorescos bairros, como o típico
Trastevere. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça da Catalunha, as
Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família,
etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá fazer uma
visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, o Parque
Güell, que foi projetado por Gaudí, e o passeio termina
no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a
Exposição Universal de 1929, com réplicas da arquitetura
típica de várias regiões espanholas. Ali o cliente degusta
uma deliciosa taça de champanhe. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu
esplendor original desde a Idade Média, com suas muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc.
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o exterior do Hotel Negresco, a Catedral russa de São Nicolau
e claro, seu belíssimo centro histórico com o mercado e a
Catedral de Santa Reparata, etc. À continuação, realizaremos um passeio inesquecível por uma das famosíssimas
estradas panorâmicas costeiras, que passam pela Costa
Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto das suas
paisagens, povoados e elegantes vilas. Pararemos em Eze,
ponto de encontro da alta sociedade internacional, dos
reis e cenário de numerosos ﬁlmes. Visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para visitar o famoso Café de Paris e o Cassino.
Também visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o
exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas
panorâmicas sobre a baía e o porto esportivo. Retorno ao
hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra
de acolhida de artistas, ﬁlósofos e pensadores livres. Pararemos na cidade mais conhecida: Avignon, residência

(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 6
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Madri e Paris · Cruzeiro pelo Rio Reno
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza
· Panorâmicas de Florença, Roma, Niçe e Barcelona

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

Madri

Cidade
3*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
3*S
Cidade
4*
Cidade
4*
Centro
4*
Cidade
3*
Periferia
4*
Periferia
4*
Periferia
3*
Periferia
3*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Centro
4*
Cidade
4*
Mestre
4*
Marguera
4*
Mestre
4*
Mestre
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Osmannoro
4*
Cidade
3*
Centro
3*
Osmannoro
3*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Nice
4*
Nice
4*
Cannes
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*

T3 Tirol (T)
Santos Praga (T)
Rafael Ventas (T)
Weare Chamartín (T)
Holiday Inn Bernabeu (S)
Leonardo Madri Center (S)
Novotel Madri Center (S)
Nh Ribera de Manzanares (S)
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S)
Ibis Bastide (T)
Paris
Novotel Paris Est (S)
Mercure Ivry Quay de Seine (S)
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T)
Ibis Bagnolet (T)
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S)
Mercure Residenz (T)
Innsbruck Alpinpark (T)
Grauer Bär (S)
Alphotel (S)
Veneza Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Costa Azul Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Hotel
Barcelona Tryp Apolo
Catalonia Atenas
Abba Garden

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 06 MAI / 09 SET

SAÍDAS QUINCENAIS
ITIN.

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia.
· Bordeaux · Castelo de Chambord · Região de
Champagne-Ardennes · Vale do Reno · Frankfurt
· Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Assis
· Pisa · Lucca · Mônaco e Montecarlo · Eze · Avignon

CAT.

ST7316
Tentação
Seleção

DIAS

23
23

REFEIÇÕES

6
6

DUPLO

SINGLE

Madri - Madri
3.350
4.110
3.660
4.800
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DIAS REFEIÇÕES

CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS

PREÇO BASE

ST7317

23

4

3.590 $

ST7318

18

2

3.810 $

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
excursão opcional, visitando Pompéia e os magníﬁcos
resíduos arqueológicos desta cidade romana. Breve panorâmica de Nápoles, e navegaremos para a Ilha de Capri,
ponto de encontro da alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7317
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre,
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do
ﬁnal do século XIX e começo do século XX, como o Zucca,
o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Continuação ao hotel na Região do
Vêneto. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre
outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza,
onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde,
o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta,
lugar de acesso à Praça de São Marcos. Resto do dia livre para passear por esta cidade única, construída entre
18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola
por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na
Região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII
e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além das suas excelentes obras escultóricas, se
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encontram os vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região da Emília-Romana, com almoço em rota,
para chegar a Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e
tempo livre para admirar a Torre Inclinada e a Catedral.
Continuação a Florença, capital da Toscana e berço do
Renascimento e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano,
o campanário construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto de
estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc.
Resto do dia livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional
dos Museus Florentinos: o Davi, uma das obras primas de
Michelangelo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, e o túmulo do santo.
Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica onde,
com as explicações do nosso guia local, entraremos na
história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de
Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Trastevere,
etc. Tempo livre ou visita opcional da Roma Barroca, onde
conheceremos os chafarizes e as praças mais emblemáticas da cidade. Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7318
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para visitar esta cidade. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional dos Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro onde se encontra a “Pietá”, a Capela Sistina, o lugar onde se realiza em conclave
para a escolha do novo Papa. Tarde livre ou visita opcional
da Roma Imperial: o Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e
a Basílica de Santa Maria Maior. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu
esplendor original desde a Idade Média, com suas muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc.
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice: a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o
exterior do Hotel Negresco, a Catedral russa de São Nicolau e seu centro histórico com o mercado e a Catedral
de Santa Reparata, etc. À continuação, realizaremos um
passeio por uma das estradas panorâmicas costeiras, que
passam pela Costa Azul e que nos permitirá desfrutar do
encanto das suas paisagens, povoados e elegantes vilas.
Pararemos em Eze, ponto de encontro da alta sociedade
internacional, dos reis e cenário de numerosos ﬁlmes. Visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes Fragonard.
Nosso seguinte destino será Mônaco, onde veremos
Montecarlo, com tempo livre para visitar o famoso Café
de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde
poderemos admirar o exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas panorâmicas sobre a baía e o
porto esportivo. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra de
acolhida de artistas, ﬁlósofos e pensadores livres. Pararemos em Avignon, residência do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo livre para conhecer as
marcas desse grandioso passado, que dão uma atmosfera
única à cidade com o Palácio dos Papas; a ponte Saint
Bénezet conhecido como a “ponte de Avignon”; as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação
até Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma das mais
belas cidades da Espanha. Acomodação.
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SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Pela manha realizaremos uma completa
visita panoramica da Cidade Condal, onde conheceremos
algumas das suas pracas mais consagradas como a Catalunha, centro comercial da cidade, suas tipicas ruas como
a Ramblas Conheceremos Montjuic, muito famoso por ser
um marco durante a celebracao dos Jogos Olimpicos de
1992, o porto, o exterior da Sagrada Familia, obra inspiratoria e sem terminar, um dos simbolos da arte modernista tao representado em Barcelona, etc. Resto do dia
livre, ou se desejar poderá fazer uma visita opcional para
conhecer o Bairro Gótico, o Parque Güell, que foi projetado por Gaudí, e o passeio termina no ”Pueblo Español”,
museu ao ar livre construído para a Exposição Universal
de 1929, com réplicas da arquitetura típica de várias regiões espanholas. Ali o cliente degusta uma deliciosa taça
de champanhe. Apos esta visita opcional, retornaremos
a Barcelona para continuar desfrutando desta belissima
cidade. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da
Espanha, cidade cheia de contrastes onde, juntamente
com nosso guia local, conheceremos as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
exterior da Praça de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá,
Paseo do Prado e da Castellana. Tarde livre ou, se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional para Toledo, onde
realizaremos uma completa visita panorâmica, passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua catedral
gótica do século XIII. Pela noite, poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco, para conhecer as
raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
PARIS
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto para ir, em avião, a Paris. Chegada e traslado ao hotel.
Tempo livre para um primeiro contato com a elegante capital francesa. Pela noite, tour opcional da Paris Iluminada,
onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada por
muitos como a cidade mais bela do mundo. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, Bulevares, etc. Pela tarde, se desejar, visita opcional do Palácio
de Versalhes e seus jardins, que foi começado por Luis XIII,
mas quem quis criar um palácio diferente foi Luis XIV, que
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o embelezou e ampliou o edifício primitivo, mandando
construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, que
é, sem dúvida, a sala mais impressionante e que serviu
como cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes.
Foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o
modelo para residências reais em toda Europa. Pela noite,
assistência opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, poderá realizar
uma interessante visita opcional para conhecer o Bairro
Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame e, por último,
poderá conhecer Paris de outro ponto de vista, dando um
relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tarde, visita opcional do Museu do Louvre, e também conheceremos os aposentos de Napoleão. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
essa cidade, visitando algum dos seus museus ou simplesmente passear pelos diferentes bairros da capital do
Sena, do tradicional bairro Le Marais, onde se encontra
a belíssima praça dos Vosgos até o inovador bairro ﬁnanceiro de La Defense, onde destaca o Grande Arco da
Defense. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais para cruzar o Canal da
Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada ao hotel. Dia livre para passear pelos lugares tão emblemáticos
como Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc.
Se desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional,
a um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns
casos esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde
livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior
e mais antigo dos habitados de todo o mundo, sendo uma
das residências oﬁciais da monarquia britânica há 900
anos. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a capital, passando por lugares mundialmente famosos como
o Soho, o animado Convent Garden, desfrutar de algum
dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos
frisos do Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia e
a Torre de Londres, o monumento mais antigo de Londres,
do ano 1066, e onde se encontra um dos incentivos para
conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário
· Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa de Veneza
· Panorâmica de Florença · Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Nice · Panorâmica de Barcelona
· Panorâmica de Madri · Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Lago de Garda · Assis · Pisa · Padua · Lucca · Mônaco e
Montecarlo · Eze · Avignon · Canal da Mancha

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

Milão

B&B Sesto San Giovanni
Ibis Ca Granda
Veneza
Villa Vicini
Albatros
Florença
Ibis Firenze Nord
First
Roma
Cristoforo Colombo
Barcelo Aran Park
Costa Azul Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Hotel
Barcelona Tryp Apolo
Catalonia Atenas
Abba Garden
Madri
T3 Tirol
Santos Praga
Paris
Ibis Bagnolet
Campanile Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Londres
Ibis London Excel
Ibis London Wembley

CAT.

Cidade
3*
Cidade
3*
Preganziol
4*
Mestre
4*
Osmannoro
3*
Calenzano
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Nice
4*
Nice
4*
Cannes
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Cidade
3*
Cidade
4*
Periferia
3*
Periferia
3*
Periferia
2*S
Cidade
Tur
Cidade
Tur

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 MAI / 17 SET

SAÍDAS QUINCENAIS
ITIN.

ST7317
Tentação

DIAS

23

REFEIÇÕES

4

SAÍDAS QUINCENAIS
ITIN.

ST7318
Tentação

DIAS

18

DUPLO

SINGLE

Milão - Londres
3.590
4.350
TEMPORADA 19 MAI / 22 SET

REFEIÇÕES

2

DUPLO

SINGLE

Roma - Londres
2.810
3.385
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LONDRES, PARIS, ITÁLIA E ESPANHA

PA
PAN
PA
ANORÁ
ORÁM
MIIC
MIC
CA DA
CA
DA CIDA
DA
ADE
DE · PAR
ARI
RIS

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7319

23

4

3.400 $

ST7320

16

3

2.080 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Resto do dia livre para passear pelos lugares tão emblemáticos como
Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se
desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a
um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento
e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos esta visita poderia acontecer no dia anterior).
Tarde livre. Se desejar, poderá realizar uma interessante
excursão opcional fora de Londres para conhecer o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos habitados
de todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais da
monarquia britânica há 900 anos. Retorno a Londres.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia. À continuação, seguiremos para a Torre de
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar o
Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 35 minutos.
Continuação a Paris (em algumas ocasiões, este trajeto
se realizará via Bruges). Tempo livre para um primeiro
contato com a elegante capital francesa. Se você desejar,
poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde
poderemos conﬁrmar o porquê está considerada por muitos pela cidade mais bela do mundo. Acomodação.

ao Museu do Louvre, e também conheceremos os apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré
Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins,
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela tarde,
em uma nova visita opcional, poderá conhecer, o famoso
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame. Por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista,
dando um relaxante passeio pelo Bateau Mouche pelo rio
Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da ChampagneArdenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados,
vinheiras e castelos característicos da região de Renania,
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a
Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos
artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio por
suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido a
sua aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias
produções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio
de Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal
para os amantes da prática do esqui, sendo nessa cidade
celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo tirolês.
Jantar e acomodação.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais

TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro,
a Pintura Circular. Continuação para Pádua para conhecer
a Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos
XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo
interior, além das suas excelentes obras escultóricas, se
encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel.
Jantar e acomodação na região do Vêneto.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia,
a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os
jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
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coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos
Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica dos
edifícios e monumentos mais importantes: o Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Piazza Signoria com o Palácio Vecchio, etc. Tempo livre ou
visita opcional onde poderá conhecer o Davi, obra prima
de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”:
a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc.
À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo a cidade
ou, se desejar, tendrá apossibilidade de realizar uma interessante excursão opcional onde nos dirigiremos à região
de Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.

GRANDES ROTEIROS EUROPEUS
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LONDRES, PARIS E ITÁLIA
REINO UNIDO
3 Londres

ALEMANHA

COMEÇO
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1 Frankfurt
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2 Veneza

ITÁLIA

1 Florença

2 Nice

ESPANHA
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FIM DO ITINERÁRIO ST7320
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Aproveite para visitar as inúmeras igrejas da cidade, autênticas obras de arte ou para
mergulhar na vida cotidiana conhecendo seus pitorescos
bairros, como o típico Trastevere. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini, compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para
conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva
seu esplendor original desde a Idade Média, com suas
muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc. Continuação para a Costa Azul, desfrutando
durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da
Ligúria e da Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica do mais característico
desta cidade: conheceremos a Praça Massena, os jardins
de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o exterior do Hotel
Negresco, a Catedral russa de São Nicolau e claro, seu
belíssimo centro histórico com o mercado e a Catedral
de Santa Reparata, etc. À continuação, realizaremos um
passeio inesquecível por uma das famosíssimas estradas
panorâmicas costeiras, que passam pela Costa Azul e que
nos permitirá desfrutar do encanto das suas paisagens,
povoados e elegantes vilas. Pararemos em Eze, ponto
de encontro da alta sociedade internacional, dos reis e
cenário de numerosos ﬁlmes. Visitaremos a famosíssima
fábrica de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino
será Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre
para visitar o famoso Café de Paris e o Cassino. Também
visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o exterior
do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas panorâmicas sobre a baía e o porto esportivo. Retorno ao hotel.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra
de acolhida de artistas, ﬁlósofos e pensadores livres. Pararemos na cidade mais conhecida: Avignon, residência
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado,
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música;
as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação através da belíssima região francesa do Langedoc
até Barcelona. Acomodação.

FIM
ITIN. ST7320
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KFURT
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KFURT
T

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

3 ó 4
2 Barcelona

Roma

Madri

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça da Catalunha,
as Ramblas, Montjuic lugar emblemático durante a celebração dos Jogos Olímpicos de 1992, o porto, o exterior
da Sagrada Família, etc. Resto do dia livre, ou visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, o Parque Güell, que
foi projetado por Gaudí, e o passeio termina no ”Pueblo
Español”. Ali o cliente degusta uma deliciosa taça de
champanhe. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
exterior da Praça de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá,
Paseo do Prado e da Castellana. Tarde livre ou, se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional para Toledo, onde
realizaremos uma completa visita panorâmica, passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua catedral
gótica do século XIII. Pela noite, poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco, para conhecer as
raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7319

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

Londres Premier Inn Hanger Lane (T)
Ibis Wembley (T)
Novotel London West (S)
Britannia International (S)
Paris
Novotel Paris Est (S)
Mercure Ivry Quay de Seine (S)
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T)
Ibis Bagnolet (T)
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S)
Mercure Residenz (T)
Innsbruck Alpinpark (T)
Grauer Bär (S)
Alphotel (S)
Veneza Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Costa Azul Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Hotel
Barcelona Tryp Apolo
Catalonia Atenas
Abba Garden
Madri
Leonardo H. Madri City Center (S)
Nh Ribera de Manzanares (S)
T3 Tirol (T)
Santos Praga (T)

Cidade
TurS
Cidade
Tur
Cidade
1ª
Cidade
1ª
Periferia
4*
Periferia
4*
Periferia
3*
Periferia
3*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Centro
4*
Cidade
4*
Mestre
4*
Marguera
4*
Mestre
4*
Mestre
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Osmannoro
4*
Cidade
3*
Centro
3*
Osmannoro
3*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Nice
4*
Nice
4*
Cannes
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Centro
3*S
Cidade
4*
Cidade
3*
Cidade
4*

CAT.

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Londres e Paris · Cruzeiro pelo Rio Reno
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza · Panorâmicas de
Florença, Roma, Nice, Barcelona e Madri
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia.
(Segundo itinerário)
· Eurotúnel · Região de Champagne-Ardennes · Vale do
Reno · Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck
· Padua · Assis · Lucca · Mônaco e Montecarlo · Eze · Avignon

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 07 MAI / 10 SET

SAÍDAS QUINCENAIS
ITIN.

ST7319
Tentação
Seleção

ITIN.

ST7320
Tentação
Seleção

DIAS

23
23

DIAS

16
16

REFEIÇÕES

4
4

REFEIÇÕES

3
3

DUPLO

SINGLE

Londres - Madri
3.400
4.160
3.720
4.860
TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Londres - Roma
2.255 2.760 2.080 2.585
2.575 3.335 2.315 3.075
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ST7321

ST7322

LONDRES E EUROPA CLÁSSICA I

LONDRES E

PA
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ING
NGHAM · LON
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ITINERÁRIO
ST7321
ST7322

DIAS REFEIÇÕES
21
19

PREÇO BASE

4

2.705 $

4

2.465 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Resto do dia livre para passear pelos lugares tão emblemáticos como
Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se
desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a
um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. Se desejar, poderá realizar uma interessante excursão
opcional fora de Londres para conhecer um dos lugares
mais famosos da tradição britânica: o Castelo de Windsor,
o maior e mais antigo dos habitados de todo o mundo,
sendo uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
há 900 anos. Conheceremos o interior, onde se destaca a
Capela de São Jorge, de princípios do século XVI, construída em estilo Tudor e o lugar onde foram enterrados 10
reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e sua
terceira esposa, Jane Seymour. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia. À continuação, seguiremos para a Torre de
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar o
Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 35 minutos.
Continuação a Paris (em algumas ocasiões, este trajeto se
realizará via Bruges). Tempo livre para um primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada por muitos
pela cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns
dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité, o lugar onde
nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação noturna dos
Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fascinante iluminação, as ruas onde se encontram os grandes da moda, o
Rio Sena, etc. Acomodação.
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*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia,
uma das mais bonitas do mundo, a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os Campos Elíseos, o Arco
do Triunfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo,
etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre,
onde se encontra uma maravilhosa coleção artística, e
também conheceremos os apartamentos do Napoleão.
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins,
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o
modelo para as residências reais em toda Europa. Pela
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer,
com nosso guia local, o famoso Bairro Latino, o interior
da Catedral de Notre Dame, e por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, dando um passeio
pelo Bateau Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da ChampagneArdenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados,
vinheiras e castelos característicos da região de Renania,
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a
Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos
artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio por
suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido a sua
aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias produções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio de
Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal para
os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo nessa
cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos
de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo
tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro,
a Pintura Circular. Continuação para Pádua para conhecer
a Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos

XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo
interior, além das suas excelentes obras escultóricas, se
encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel.
Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: como as ilhas
de Santo André, o Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso
à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos
uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do
dia livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola
por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na
região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio,
a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto
de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística,
etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional
onde poderá conhecer com maior comodidade e com as
explicações de um guia local experto nos tesouros mais
importantes da cidade como o Davi, uma das obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”:
a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc.
À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Por último, visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio
de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso
a Nice e acomodação.
TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha
até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais belas
cidades espanholas e um dos principais portos da Europa.
Visita da Cidade Condal, onde passearemos por algumas
de suas praças mais conhecidas como a da Catalunha,
suas típicas ruas como as Ramblas, o porto, o exterior da
Sagrada Família, obra inspiratória e sem terminar e um
dos símbolos da arte moderna tão representado nesta
cidade, etc. Jantar e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira

essa

visita

podera

realizar-se

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus ou, se desejar, poderá realizar uma completíssima excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm
marcada pela exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, hebraica e muçulmana.
Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos pelas suas ruas e praças
mais emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma das obras primas a arte espanhola.
Acomodação.
SÁBADO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7321

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 4

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como
“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7322

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da
Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos,
junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá,
o Paseo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. Tarde
livre para explorar as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas das inúmeras “terrazas”
espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das
ruas de Madri. Como toque ﬁnal a este dia, à noite você
poderá assistir, opcionalmente, a um show de ﬂamenco
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Londres e Paris · Cruzeiro pelo Rio Reno
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza
· Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona e Madri
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia.
(Segundo itinerário)
· Eurotúnel · Região de Champagne-Ardennes
· Vale do Reno · Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber
· Innsbruck · Padua · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza
(*) OPC: RETORNO ROMA / ESPANHA EM BARCO
(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Consultar página 16.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Cidade
TurS
Ibis Wembley (T)
Cidade
Tur
Cidade
1ª
Novotel London West (S)
Britannia International (S)
Cidade
1ª
Periferia
4*
Paris
Novotel Paris Est (S)
Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia
4*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
3*
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Cidade
4*
Mercure Residenz (T)
Cidade
4*
Innsbruck Alpinpark (T)
Cidade
4*
Grauer Bär (S)
Centro
4*
Cidade
4*
Alphotel (S)
Veneza Novotel (S)
Mestre
4*
Marguera
4*
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Cidade
4*
Cidade
4*
Nil ( S)
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
Centro
3*
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma Dei Congresi (S)
Cidade
4*
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Barceló Aran Park (T)
Cidade
4*
Nice
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
Cidade
3*
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
4*
Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Abba Garden (S)
Espluges de Llobregat 4*
Madri Novotel Madri Center (S)
Cidade
4*
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Leonardo Madri Center (S)
Cidade
3*S
Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7321
Tentação
Seleção
ST7322
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

21
21

4
4

2.960
3.380

19
19

4
4

2.715
3.095

SINGLE

Londres - Madri
3.645 2.705
4.410 3.050
Londres - Madri
3.330 2.465
4.015 2.790

SINGLE

3.390
4.080
3.080
3.710
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PARIS, BENELUX E CAPITAIS IMPERIAIS
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ITINERÁRIO
ST7323
ST7324

DIAS REFEIÇÕES
20
16

PREÇO BASE

5

2.870 $

5

2.195 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7323
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité,
o lugar onde nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação
noturna dos Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fascinante iluminação, as ruas onde se encontram os grandes
da moda, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da França:
a Praça da Concórdia, uma das mais bonitas do mundo,
a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os
Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, Bairro de St-Germain,
os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os
jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional
ao Museu do Louvre, e também conheceremos os apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré
Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins,
que mesmo que foi começado por Luis XIII, quem quis
criar um palácio jamais visto foi Luis XIV, que embelezou e
ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos. Pela tarde, em uma nova
visita opcional, poderá conhecer, com nosso guia local, o
famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. À continuação,
visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, e por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista,
dando um relaxante passeio pelo Bateau Mouche pelo rio
Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da ChampagneArdenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados,
vinheiras e castelos característicos da região de Renania,
onde nos encontramos. Desembarque e continuação a
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Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - COLÔNIA - AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para o Vale baixo do Mosela, onde
teremos a oportunidade de conhecer um dos castelos
mais famosos da Alemanha, o Burg Eltz. Durante nossa
visita conheceremos duas das três partes do castelo, já
que a terceira continua sendo a residência ancestral da
família Eltz. Continuação da nossa viagem até Colônia.
Tempo livre para conhecer o centro histórico desta cidade, onde destaca sua maravilhosa catedral. Continuação
para Amsterdã. Tempo livre ou possibilidade de realizar
um passeio opcional em lancha, descobrindo Amsterdã
pelos seus canais. Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7324
DOMINGO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada na capital dos Países Baixos e traslado ao hotel. Tempo livre para conhecer uma das cidades onde se
combinam as construções e costumes de uma cidade de
comerciantes com uma de últimas tendências. Possibilidade de realizar um passeio opcional em lancha. Jantar
e acomodação.
CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda,
Rokin, o mercado ﬂutuante das ﬂores, a Praça Dam, o Palácio Real, Buewe Kerk e o Monumento Nacional, a Bolsa
de Berlage, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o
bairro judeu do século XVII, etc. Também visitaremos uma
fábrica de lapidação de diamantes, onde se assistirá a uma
demonstração do tamanho de diamantes e uma exposição dos diferentes tipos de pedras preciosas. Tarde livre
para descobrir outros aspectos da cidade ou visitar algum
de seus museus, como por exemplo o Van Gogh ou o Rijksmuseum, onde se encontram algumas das obras mais importantes dos grandes artistas ﬂamencos. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos aproveitar o
tempo realizando algumas das nossas excursões opcionais que darão uma completa imagem destas terras e seus
costumes, como por exemplo: Visitar o impressionante
Leilão de ﬂores de Aalsmeer, conhecer Zaanse Schans,
conhecido popularmente como a terra dos moinhos de
vento, passar pelos povoados marinheiros, onde veremos
a perfeita harmonia existente, entre as diferentes comunidades culturais e religiosas, nos Países Baixos: Marken, de
religião protestante Volendam, com uma extensa tradição
católica, muito conhecida na antiguidade como lugar de
encontro de peregrinos e missioneiros e hoje em dia, além

de realizar interessantes compras, poderá degustar pratos
de peixes típicos da região. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTTERDÃ BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Haia, a cidade dos palácios
e avenidas, das embaixadas e ministérios, é a sede do
governo dos Países Baixos, do Tribunal Internacional e
residência da família real holandesa. Continuação a Delft,
linda cidade conhecida por sua bela porcelana azul e suas
ruas cheias de ﬂores e de encanto. Tempo livre e continuação a Rotterdã. Tempo livre para conhecer o coração
econômico e industrial da Holanda e que conta com
um dos maiores portos do mundo (100 km de cais). Se
desejar, poderá realizar uma visita panorâmica opcional
destas cidades com guia local, incluindo a entrada no Parque de Madurodam, o lugar perfeito para descobrir porquê Holanda é um país tão especial, com suas três áreas
temáticas: o centro histórico, o mundo da água e a ilha
das inovações. Continuação para Bruxelas. Tempo livre
onde recomendamos realizar um passeio pelo centro da
cidade para conhecer a Grand Place iluminada. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com as
casas do Rei, dos Grêmios e, principalmente, a Prefeitura
que foi construída entre 1402 e 1455. Destaca a torre de
estilo gótico de 96 metros de altura, que encabeça com
uma estátua de São Miguel Arcanjo, patrono de Bruxelas;
o Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio de Justiça,
o Atomium, etc. À continuação realizaremos um passeio
por duas cidades espetaculares: Bruges, que desfrutará
descobrindo o encanto de suas casas e canais, o Lago
do Amor, o Beatério, a Praça Grote Markt, a Basílica do
Sangue Sagrado, etc. Em seguida realizaremos uma parada em Gante, com lugares mágicos como o Castelo dos
Condes de Flandres, a Catedral de Bavão, a Torre do Belfort, a ponte de São Miguel com umas bonitas vistas dos
edifícios construídos nos séculos XVI e XVII, etc. Se você
desejar, poderá realizar uma visita opcional guiada de ambas cidades. Retorno a Bruxelas. Acomodação.
SÁBADO: BRUXELAS - ANTUÉRPIA - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã e saída para Antuérpia, um dos centros
mundiais do diamante. Visita panorâmica: a prefeitura
com detalhes italianos e ﬂamencos (a diversidade de bandeiras que enfeitam a fachada, assim como os detalhes
dourados de seu telhado que dão um toque especial ao
edifício), o matadouro, a Catedral de Nossa Senhora da
Antuérpia, declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, é a igreja mais importante dos Países Baixos e
uma das maiores do mundo, etc. Continuação a Malinas,
antiga capital dos Países Baixos na época dos Duques de
Borgonha e hoje em dia a capital eclesiástica da Bélgica,
além da cidade dos carrilhões e tapeçarias. Visita panorâmica da cidade, onde se destacam a Praça Mayor, cheia
de edifícios com fachadas elegantes entre os que se destaca a prefeitura e onde veremos a estátua da Margarita
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de Áustria, governadora dos Países Baixos e professora
do Carlos V e seus irmãos à morte de Felipe I, a Catedral
de São Romualdo, etc. Retorno a Bruxelas e tarde livre ou
excursão opcional a Lovaina, onde veremos o Grote Markt
com a Igreja de São Pedro e a Prefeitura do século XV e
outros edifícios como o Salão dos Tecidos, o Colégio Van
Dale, a Igreja de São Miguel e o Grande Mosteiro. Retorno
a Bruxelas. Acomodação.
DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Grão-Ducado do Luxemburgo, onde conheceremos sua capital, Luxemburgo. Alí se
encontram várias instituições da União Europeia, incluindo
o Tribunal Europeu de Justiça, o Tribunal de Contas Europeu e o Banco Europeu de Inversões. Visita panorâmica
onde descobriremos a parte das instituições europeias,
as ruas do centro histórico, admirando os monumentos
que decoram a capital deste pequeno país, destacando
entre outros lugares o “Chemin de la Corniche”, calçadão
conhecido como “a varanda mais bonita da Europa”, o
Palácio dos Grandes Duques, as Praças das Armas, etc.
Continuação a Frankfurt. Tempo livre para conhecer
Römerberg, o centro histórico com suas casas patrícias do
século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os
bairros de São Sebaldo e São Lourenço, a Hauptmarkt
(praça do mercado principal), com a “Schöner brunner”
(Bela Fonte) e a Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora), o
Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade de fazer uma
visita guiada. Continuação a Praga. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judeu, Praça da
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau,
etc. Resto do dia livre para continuar conhecendo a cidade,
sem esquecer de descansar em uma das típicas cervejarias
ou assistir ao teatro negro ou ao de fantoches. Se você
desejar, para ter uma ideia completa da cidade, poderá
realizar uma visita opcional da Praga Santa: O Castelo de
Praga com a Catedral de São Vito e o Velho Palácio Real,
lugar onde provocou a Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco Dourado, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excursão opcional a Kalovy Vary, cidade-balneário que ganhou
uma grande importância durante o século XIX onde se
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em torno do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem realizar
passeios e beber a água termal estando protegidos das
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tcheca e Eslováquia, país independente desde 1993 e cuja capital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação
deste país pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e
seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a Avenida Andrassy, considerada como a mais bela
de Budapeste; repleta de Palácios e Palacetes; as Pontes
das Correntes, Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, com
suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos; o exterior
da igreja de Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde
livre para continuar descobrindo esta cidade, passeando
por suas zonas comerciais ou visitando algum de seus
balneários de águas termais. Se você desejar, pela noite,
poderá realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e assistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um espetáculo folclórico de música húngara).
Acomodação.
SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encontram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e
que representa a máxima expressão do estilo historicista.
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a
rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869,
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn,
residência de verão da família imperial, onde residiram
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar
as valsas mais representativas da tradição musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais
conhecidas. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Desayuno (Buffet na maioría dos hotéis).
· Refeições: 5
Visita con guía local y/o excursiones (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Paris · Cruzeiro pelo rio Reno
· Visita ao Castelo de Burg Eltz · Panorâmica de Amsterdã
· Panorâmica de Bruxelas · Panorâmica de Antuérpia
· Panorâmica de Malinas · Panorâmica de Luxemburgo
· Panorâmica de Praga · Panorâmica de Budapeste
· Panorâmica de Viena
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Segundo itinerário)
· Região de Champagne-Ardennes · Vale do Reno
· Frankfurt · Colonia · Bruges · Gante · Haia · Delft
· Rotterdã · Nüremberg

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Paris

Novotel Paris Est
Mercure Ivry Quay de Seine
Leonardo Royal Frankfurt
Novotel Frankfurt City
Westcord Art
Mercure Amsterdam City
Catalonia Forum
Bedford
Clarion Congress
International
Mercure Korona
Novotel Budapest City
Ibis Styles Budapest Center
Austria Trend Ananas
Rainers

Periferia
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Cidade
Centro
Cidade

Frankfurt
Amsterdã
Bruxelas
Praga
Budapeste

Viena

4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
3*S
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 03 MAI / 18 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

ST7323
Seleção

20

5

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Paris - Viena
2.870
3.850
TEMPORADA 07 MAI / 22 OUT

ST7324
Seleção

16

5

DUPLO

SINGLE

Amsterdã - Viena
2.195
2.955
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ITINERÁRIO
ST7327

DIAS REFEIÇÕES
16

5

PREÇO BASE

2.100 $

ITINERÁRIO
ST7328

DIAS REFEIÇÕES
16

5

PREÇO BASE

2.005 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7327

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7328

DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres. Traslado ao hotel. Dia livre para
percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford St,
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se desejar, poderá
realizar opcionalmente um Pub Tour, incluindo uma bebida num típico pub londrino. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Pela
noite, se desejar, poderá realizar um Tour opcional Paris
iluminado. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou se desejar, poderá
realizar uma interessante excursão opcional ao Castelo
de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do
mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia britânica há mais de 900 anos. Regresso a Londres para
terminar de conhecer a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar percorrendo lugares mundialmente como o Soho e o Covent Garden, ou
desfrutar de algum dos musicais que se apresentam na
cidade, etc. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional
ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos
do Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e à
continuação, visitaremos o monumento mais antigo da
cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se
encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para realizar em
“Shuttle”*, em 35 minutos, a travessia debaixo do Canal
da Mancha em direção a Bélgica, onde realizaremos um
percorrido pela região de Flandes. Conheceremos Bruges,
onde teremos tempo livre para desfrutar do encanto das
suas casas e canais, do Lago do Amor, o Batistério, a Praça
Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado, do século XII,
localizada no forte (Burg) e onde está guardada a relíquia
do Sangue Sagrado de Jesus Cristo, etc. Continuação a
Gante, com tempo livre para descubrir seus recantos mágicos, como o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral
de São Bavão, o cais das Ervas. Possibilidade de realizar
uma visita guiada opcional de ambas cidades. Chegada
em Bruxelas. Jantar e acomodação.
*Eventualmente este trajeto do Reino Unido ao continente
pode ser realizado em ferry desde Dover a Calais.
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TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica, a qual conheceremos
os pontos mais emblemáticos da cidade: a Torre Eiffel,
a Praça da Concórdia, uma das mais belas do mundo,
a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III,
a Champs Élysées, o Arco do Triunfo, o Bairro de St.
Germain, Bulevares, os Inválidos, a Ponte de Alexandre
III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, símbolo da
monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as
residências reais em toda Europa. Descobriremos na nossa visita guiada, além dos maravilhosos jardins, as salas
mais famosas do Palácio, como a Galeria dos Espelhos, a
capela real, os aposentos privados, etc. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, visitando opcionalmente o cabaré Le Lido.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos diversos
museus ou passear por a capital do Sena. Poderá visitar
opcionalmente o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de Maio de 68,
e em seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre
Dame, outro dos símbolos de Paris, obra prima da arte
gótica francesa e local de coroação de reis e imperadores,
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “O corcunda de Notre Dame” de Victor Hugo e por
último, poderá conhecer Paris realizando um relaxante
passeio em Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tarde, em
outra visita opcional, poderá conhecer juntamente com o
nosso guia local o Museu do Louvre, onde conheceremos
a sua maravilhosa coleção artística, e também visitaremos
os apartamentos de Napoleão. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída a Bélgica, onde realizaremos um
percorrido pela região de Flandes. Conheceremos Bruges,
onde teremos tempo livre para desfrutar do encanto das
suas casas e canais. Continuação a Bruxelas. Tempo livre
onde recomendamos realizar um passeio pelo centro da
cidade para conhecer a Grand Place iluminada. Jantar e
acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, com as
Casas do Rei, dos Gremios e a Prefeitura, a Catedral de
São Miguel, o Manenken-Pis, o Bairro de Sablon, o Palácio
da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Roterdã, coração
industrial da Holanda, possui um dos maiores portos do
mundo. Continuação A Haia, sede do Governo dos Países
Baixos. Em ambas cidades teremos tempo livre ou a possibilidade de realizar uma visita panorâmica guiada opcional,
incluindo uma subida ao Euromast ou entrada ao Parque
do Madurodam. Chegada em Amsterdã. Possibilidade de
realizar opcionalmente um passeio em barco, descobrindo
Amsterdã desde seus canais. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o
Rokin, o Mercado Flutuante das Flores, a Praça de Dam,
o Palácio Real, a Estação central, a Igreja de São Nicolau,
o bairro judeu, etc. Visitaremos também uma fábrica de
lapidação de diamantes, onde assistiremos uma demonstração de lapidação de diamantes e uma exposição de
diferentes tipos de pedras preciosas. Restante do dia livre
ou excursão opcional para conhecer a Holanda tradicional, visitando seus povoados marinheiros, onde veremos
a perfeita harmonia entre as diferentes comunidades
culturais e religiosas nos Países Baixos: Marken, com uma
longa tradição protestante, originalmente foi uma ilha e
atualmente está unida a terra ﬁrme por um dique e uma
estrada, e Volendam, com a sua tradição católica, onde
poderá realizar compras interessantes e poderá degustar
os pratos de peixes típicos da região. Em ambas cidades
ainda se conservam as casas de madeira e alguns dos
seus habitantes ainda utilizam trajes tradicionais típicos
do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO PELO RENO - COLÔNIA FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, fundada pelos romanos, se destaca pela sua bela Catedral Gótica com 156
metros de altura, foi o edifício mais alto do mundo até o
ﬁnal do século XIX, e foi também praticamente o único
que ﬁcou em pé depois dos bombardeios da Segunda
Guerra Mundial. À tarde, embarcaremos em um agradável
cruzeiro pelo Reno para desfrutar das maravilhosas paisagens, com povoados, vinhedos e castelos típicos da região da Renânia. Desembarque e continuação a Frankfurt,
capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos
foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Românico Germânico. Tempo livre para conhecer o
Römerberg, antigo centro histórico com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde
conheceremos um dos seus charmosos povoados:
Rothenburg ob der Tauber. Tempo livre para conhecer um
dos conjuntos artísticos medievais melhor conservados de
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toda a Alemanha, cercado de muralhas, e que convida a
um passeio por suas ruas com edifícios de estrutura de
madeira, que lembram seu antigo esplendor. Devido a sua
aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias produções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio de
Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal para
os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo nessa
cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos
de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo
tirolês. Jantar e acomodação.

heceremos um pouco mais da história e dos principais
edifícios da “Cidade Eterna”. Passaremos pelas margens
do Tiber, pela Avenida dos Fóruns Imperiais, a Piazza
Venezia, o Coliseu (exterior), o Circo Máximo, Trastevere.
Restante do dia livre ou possibilidade de realizar uma
visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos
os chafarizes e as praças mais emblemáticas da cidade,
como a Praça do Panteão ou a Piazza Navona, centro
intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi, etc.
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian
Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro, a
Pintura Circular. Continuação para Pádua para conhecer a
Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII
e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior,
além das suas excelentes obras escultóricas, se encontram
os vestígios do santo. Continuação ao hotel. Jantar e
acomodação na região do Vêneto.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional à Basílica de São Pedro, onde se encontra a “Pietá”,
e aos Museus do Vaticano e da Capela Sistina, obra prima
da pintura universal e lugar onde se realiza o conclave
para a eleição do novo Papa. Tarde livre para continuar
conhecendo a cidade. Ou se desejar, poderá realizar uma
visita opcional ao Coliseu, o Moisés de Michelangelo e a
Basílica de Santa Maria Maior. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André,
o Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça
de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma
fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia
livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional
onde, além de um romântico passeio em gôndola por
seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na
região do Vêneto.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre o qual poderá realizar uma visita
opcional à região de Campania, visitando Pompéia e os
magníﬁcos restos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do vulcão Vesúvio no ano de
79 d.C. À continuação, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região, cjuo centro histórico foi
declarado Patrimônio Histórico pela UNESCO. Por último,
visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e lugar de encontro da alta sociedade, com lugares maravilhosos como a Marina Grande, os faragliones, as grutas,
etc . (esta excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída a Florença. Visita panorâmica: o
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu
de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São
Pedro no Vaticano, o Batistério com as famosas Portas
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria
com o Palácio Vecchio e o seu conjunto de estátuas e
chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. Restante
da tarde livre para realizar compras nos famosos mercados da cidade ou se desejar, poderá realizar uma visita
opcional: o Davi, uma das obras primas de Michelangelo.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, com tempo livre para
visitar a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma.
A chegada realizaremos uma interessante visita panorâmica a qual, com as explicações do nosso guia local, con-

FIM
AMBOS ITIN.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas e Amsterdã
· Cruzeiro pelo Reno · Passeio panorâmico pela Lagoa de
Veneza · Panorâmicas de Florença e Roma

SITUAÇÃO CAT.

Novotel Paris Est (S)
Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
B&B Porte des Lilas (T)
Londres Premier Inn Hanger Lane (T)
Ibis Wembley (T)
Novotel London West (S)
Britannia International (S)
Bruxelas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T)
Novotel Tour Noire (S)
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport (T)
Novotel Amsterdam City (S)
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S)
Mercure Residenz (T)
Innsbruck Alpinpark (T)
Grauer Bär (S)
Alphotel (S)
Veneza
Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)

Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Aeroporto
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Mestre
Marguera
Mestre
Mestre
Cidade
Cidade
Osmannoro
Cidade
Centro
Osmannoro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

4*
3*
3*
2*S
TurS
Tur
1ª
1ª
3*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 5

NOME

Paris

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7327
Tentação
Seleção
ST7328
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

16
16

5
5

2.290
2.580

16
16

5
5

2.195
2.570

SINGLE

Londres - Roma
2.795 2.100
3.340 2.350
Paris - Roma
2.700 2.005
3.330 2.290

SINGLE

2.605
3.110
2.510
3.050

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Eurotúnel · Bruges · Rotterdã · Haia · Colônia
· Vale do Reno · Frankfurt · Rothemburg-ob-der-Tauber
· Padua · Assis · Innsbruck
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7330

17

5

1.945 $

ST7331

16

5

1.820 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7330
SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Resto del dia livre
para conhecer Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha e
que durante dois séculos foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Tempo
livre para conhecer Römerberg, o centro do centro histórico, com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os
bairros de São Sebaldo e São Lourenço, a Hauptmarkt
(praça do mercado principal), com a “Schöner brunner”
(Bela Fonte) e a Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora), o Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade de
fazer uma visita guiada. Continuação a Praga. Jantar e
acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7331
DOMINGO: BRASIL - PRAGA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judeu, Praça da
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau
e Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, etc. Resto do dia livre para continuar conhecendo a
cidade, sem esquecer de descansar em uma das típicas
cervejarias ou assistir ao teatro negro ou ao de fantoches.
Se você desejar, para ter uma ideia completa da cidade,
poderá realizar uma visita opcional da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de São Vito e o Velho Palácio
Real, lugar onde provocou a Guerra dos 30 anos, depois
da queda dos nobres, o Beco Dourado, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excursão opcional a Kalovy Vary, cidade-balneário que ganhou

410

V TA
VIS
TA DA
A CI
CID
C
IDADE
ADE
E · KA
KAR
ARLOV
ARLOV
AR
LO
L
OVY VARY
OV
AR
A
RY
R
Y

uma grande importância durante o século XIX onde se
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em torno do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem realizar
passeios e beber a água termal estando protegidos das
mudanças de clima. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tcheca e Eslováquia, país independente desde 1993 e cuja capital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação
deste país pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica do mais importante
da capital da Hungria: Praça dos Heróis e seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a Avenida
Andrassy, considerada como a mais bela de Budapeste;

repleta de Palácios e Palacetes; as Pontes das Correntes,
Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas
ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de
Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas
do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre para continuar descobrindo esta cidade, passeando por suas zonas comerciais ou visitando algum de seus balneários de
águas termais. Se você desejar, pela noite, poderá realizar
um romântico passeio opcional pelo Danúbio e assistir ao
Goulash Party (jantar típico harmonizado com um espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.
SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até
Viena. Chegada e visita panorâmica: conheceremos a monumental Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde
se encontram alguns dos edifícios mais representativos
de Viena e que representa a máxima expressão do estilo
historicista. Também passaremos pelo coração da cidade,
agrupado em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos para visita-la livremente, além de conhecer, entre
outros lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg
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e a rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869,
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn,
residência de verão da família imperial, onde residiram
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar
as valsas mais representativas da tradição musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais
conhecidas. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale do
Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma das joias do
barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um
cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada de
funcionamento) de onde desfrutaremos das paisagens
da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou em
Krems. Retorno a Viena. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os
Alpes Dolomitas que, com seus amplos vales cobertos de
bosques e prados, nos levam à região de Trentino - Alto
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do
Vêneto. Jantar e acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos
Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica dos
edifícios e monumentos mais importantes: o Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo
a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade
e com as explicações de um guia local experto nos tesouros mais importantes da cidade como o Davi, uma das
obras primas de Michelangelo. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Praga, Budapeste e Viena · Cruzeiro
pela Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença e Roma
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia.
(Segundo itinerário)
· Frankfurt · Nuremberg · Assis
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”:
a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc.
À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.
SEGUNDA - FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Cidade
4*
Leonardo Royal (S)
Cidade
4*
Mercure Residenz (T)
Periferia 4*
Praga
Duo (T)
Cidade
4*
Olympick Cogress (T)
Cidade
4*
Clarion Congress (S)
Cidade
4*
International (S)
Cidade
4*
Budapeste Mercure Buda (T)
Centro
4*
Leonardo (T)
Centro
4*
Mercure Korona (S)
Cidade
4*
Novotel Budapest City (S)
Cidade
3*S
Ibis Styles Budapest Center (S)
Cidade
4*
Viena
Senator (T) / Exe Vienna (T)
Centro
4*
Austria Trend Ananas (S)
Cidade
4*
Rainers (S)
Mestre
4*
Veneza
Novotel (S)
Marguera 4*
Holiday Inn (S)
Mestre
4*
Albatros (T) / Smart Hotel (T)
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) / Nil ( S) Cidade
Osmannoro 4*
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
Cidade
3*
Centro
3*
B&B City Center (T)
Osmannoro 3*
Ibis Firenze Nord (T)
4*
Roma
Dei Congresi (S) / H.Inn Pisana (S) Cidade
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Barceló Aran Park (T)
Cidade
4*
Frankfurt

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7330
Tentação
Seleção

ITIN.

ST7331
Tentação
Seleção

DIAS

17
17

DIAS

16
16

REFEIÇÕES

5
5

REFEIÇÕES

5
5

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Frankfurt - Roma
2.225 2.765 1.945 2.485
2.435 3.250 2.165 2.980
TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.100
2.310

Praga - Roma
2.605 1.820
3.070 2.030

2.325
2.790
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ITINERÁRIO
ST7332

DIAS REFEIÇÕES
16

5

PREÇO BASE

2.120 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer esta maravilhosa cidade das famosas
sete colinas históricas que é, exatamente como se disse,
um museu ao ar livre, com muitas esculturas e chafarizes maravilhosos nas suas encantadoras praças e onde
se encontram alguns dos monumentos mais famosos do
mundo. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional da
Roma Barroca, onde conheceremos, acompanhados pelo
nosso guia local, as praças mais emblemáticas da cidade
e os chafarizes mais representativos, como o Chafariz dos
Quatro Rios na Piazza Navona, a Fontana de Trevi, etc.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma visita panorâmica que, com as explicações do nosso guia local,
conheceremos mais da história e dos principais edifícios
da “Cidade Eterna”. Passaremos palas margens do Tiber,
pela Avenida dos Fóruns Imperiais, a Piazza Venezia, o
Coliseu (exterior), o Circo Máximo, Trastevere. Almoço.
Restante do dia livre ou possibilidade de visitar opcionalmente os Museus do Vaticano, com a Capela Sistina, obra
prima da pintura universal, e a Basílica de São Pedro, onde
está a famosa “Pietá”. Pela tarde, se desejar, possibilidade
de realizar a visita opcional Roma Imperial: o Coliseu, o
Moisés de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES, CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para conhecer melhor esta
cidade ou, se desejar, poderá realizar uma interessante
visita opcional à região de Campania, visitando Pompéia, onde conheceremos, juntamente com o nosso guia
local, os magníﬁcos restos arqueológicos desta cidade
romana parada no tempo pela erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C, sendo considerados um dos
principais do mundo. À continuação, realizaremos uma
breve panorâmica de Nápoles, capital da região, cjuo
centro histórico foi declarado Patrimônio Histórico pela
UNESCO. Por último, navegaremos pela Ilha de Capri,
que devido a sua privilegiada localização geográﬁca
dominando o Golfo de Nápoles e devido a sua beleza
natural, com suaves temperaturas em qualquer época
do ano, fez com que antigamente fosse um refúgio de
imperadores, reis e príncipes, e hoje em dia é um lugar
de encontro da alta sociedade internacional. Com lugares maravilhosos como a Marina Grande, os faragliones,
as grutas, etc . (esta excursão inclui almoço em Capri).
Regresso a Roma. Acomodação.
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QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrusca e pátria de São Francisco, e tempo livre para conhecer
as Basílicas, com seus magníﬁcos afrescos realizados por
Giotto e Cimabue, e a tumba do Santo. Continuação a Siena e tempo livre para conhecer seu centro histórico medieval. Continuação a Florença, capital da Toscana e berço
do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de
Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o
campanário construído por Giotto, o Batistério onde podemos apreciar as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti,
a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio
e o seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande

riqueza artística, etc. Restante da tarde livre que pode ser
aproveitada para realizar compras nos famosos mercados
da cidade, ou aproveitar para realizar uma visita opcional
aos museus ﬂorentinos, onde se encontram alguns tesouros desta cidade: o Davi, uma das obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Almoço durante o percurso, para chegar a Pádua
e visitar livremente a Basílica de Santo Antônio, construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra de arte
gótica italiana. Jantar e acomodação na região do Vêneto.
DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. A primeira hora realizaremos um passeio
panorâmico pela Lagoa, para chegar navegando ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa
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Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos, e a Piazzeta, lugar de acesso à impressionante Praça
de São Marcos. Restante do dia livre para passear por
esta cidade construída sobre 118 ilhotes, e que poderá ser
aproveitado para perder-se pelos canais da cidade, pelas
suas ruas e secretas praças, que fazem com que Veneza
seja considerada uma cidade única no mundo. Se desejar, possibilidade de realizar uma visita opcional com um
guia local a Basílica de São Marcos e/o a “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade e
também poderá realizar um passeio opcional em gôndola
pelos canais da cidade. Acomodação na região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção a fronteira com a Suiça
até chegar a Lucerna, uma das cidades mais charmosas
da Europa Central. Tempo livre para conhecer o seu centro
histórico, que se destaca pela Ponte da Capela, a Igreja
dos Jesuítas e as praças medievais com edifícios adornados de pinturas. Continuação a Zurique. Tempo livre na
cidade que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica da
Confederação Helvética, e onde se encontram os maiores
bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de cruzar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado da Alsácia e Borgonha, até chegar à capital francesa. Pela noite,
Tour opcional Paris iluminado, onde poderemos descobrir
a cidade que é considerada por muitos como a mais bela
do mundo. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica, a qual conheceremos
alguns dos pontos mais emblemáticos da cidade: a Torre Eiffel, a Praça da Concórdia, uma das mais belas do
mundo, da Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, a Champs Élysées, o Arco do Triunfo, mandado
construir por Napoleão, o Bairro de St. Germain, Bulevares, dos Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos
maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de
São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa coleção
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a revolucionária Pirâmide de
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano de
origem chinesa Ieo Ming Pei, que da acesso ao Museu, e
também conheceremos os apartamentos de Napoleão.
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos
mais simbólicos de Paris, visitando opcionalmente o cabaré Le Lido. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, poderá visitar
opcionalmente o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as residências reais em toda Europa. Descubriremos na nossa

visita guiada, além dos maravilhosos jardins, as salas mais
famosas do palácio, como a Galeria dos Espelhos, a capela
real, os aposentos privados, etc. Pela tarde, em outra visita
opcional, poderá conhecer, juntamente com o nosso guia
local, o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual
parisiense e cenário da revolução de Maio de 68, e em
seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
outro dos símbolos de Paris, obra prima da arte gótica
francesa e local de coroação de reis e imperadores, e que
serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O
corcunda de Notre Dame” de Victor Hugo e por último,
poderá conhecer Paris realizando um relaxante passeio
em Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais, para cruzar o
Canal da Mancha em um agradável mini-cruzeiro. Chegada em Londres e tarde livre para percorrer lugares tão
emblemáticos como Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde
Park etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um
Pub Tour, incluindo uma bebida num típico pub londrino.
Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente
no dia anterior). Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma interessante excursão opcional fora de Londres,
para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: O Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das residências
oﬁciais da monarquia britânica há mais de 900 anos.
Conheceremos seu interior, com destaque a Capela de
São Jorge, do início do século XVI, construída em estilo
Tudor e lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos do Estado, com
importantes obras de grandes artistas como Canaletto,
Rembrandt e Rubens entre outros. Regresso a Londres
para terminar de conhecer a cidade. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o
Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar de algum
dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao Museu Britânico,
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma
excelente seção de Egiptologia, e à continuação, visitaremos o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As Joias
da Coroa. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença
· Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Assis
· Pisa
· Padua
· Siena
· Lucerna
· Zurique
· Canal da Mancha

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Roma

Fleming Hotel
American Palace
Ibis Firenze nord
First
Albatros
Smart
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Ibis London Excel
Ibis London Wembley

Cidade
Cidade
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade

Florença
Veneza
Zurique

Paris
Londres

4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
Tur
Tur

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7332
Tentação

DIAS

16

REFEIÇÕES

5

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Roma - Londres
2.290 2.795 2.120 2.625

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
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ITINERÁRIO
ST7333

DIAS REFEIÇÕES
16

6

PREÇO BASE

2.090 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer esta maravilhosa cidade das famosas
sete colinas históricas que é, exatamente como se disse,
um museu ao ar livre, com muitas esculturas e chafarizes maravilhosos nas suas encantadoras praças e onde
se encontram alguns dos monumentos mais famosos do
mundo. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional da
Roma Barroca, onde conheceremos, acompanhados pelo
nosso guia local, as praças mais emblemáticas da cidade
e os chafarizes mais representativos, como o Chafariz dos
Quatro Rios na Piazza Navona, a Fontana de Trevi, etc.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma interessante visita panorâmica que, com as explicações do nosso
guia local, conheceremos mais da história e dos principais
edifícios da “Cidade Eterna”. Passaremos palas margens
do Tiber, pela Avenida dos Fóruns Imperiais, a Piazza
Venezia, o Coliseu (exterior), o Circo Máximo, Trastevere.
Almoço. Restante do dia livre ou possibilidade de visitar
opcionalmente os Museus do Vaticano, com a Capela Sistina, obra prima da pintura universal, e a Basílica de São
Pedro, onde está a famosa “Pietá”. Pela tarde, se desejar,
possibilidade de realizar a visita opcional Roma Imperial:
o Coliseu, o Moisés de Michelangelo e a Basílica de Santa
Maria Maior. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES, CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para conhecer melhor esta
cidade ou, se desejar, poderá realizar uma interessante
visita opcional à região de Campania, visitando Pompéia, onde conheceremos, juntamente com o nosso guia
local, os magníﬁcos restos arqueológicos desta cidade
romana parada no tempo pela erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C, sendo considerados um dos
principais do mundo. À continuação, realizaremos uma
breve panorâmica de Nápoles, capital da região, cjuo
centro histórico foi declarado Patrimônio Histórico pela
UNESCO. Por último, navegaremos pela Ilha de Capri,
que devido a sua privilegiada localização geográﬁca
dominando o Golfo de Nápoles e devido a sua beleza
natural, com suaves temperaturas em qualquer época
do ano, fez com que antigamente fosse um refúgio de
imperadores, reis e príncipes, e hoje em dia é um lugar
de encontro da alta sociedade internacional. Com lugares maravilhosos como a Marina Grande, os faragliones,
as grutas, etc . (esta excursão inclui almoço em Capri).
Regresso a Roma. Acomodação.
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QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrusca e pátria de São Francisco, e tempo livre para conhecer
as Basílicas, com seus magníﬁcos afrescos realizados por
Giotto e Cimabue, e a tumba do Santo. Continuação a Siena e tempo livre para conhecer seu centro histórico medieval. Continuação a Florença, capital da Toscana e berço
do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de
Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o
campanário construído por Giotto, o Batistério onde podemos apreciar as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti,

a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio
e o seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande
riqueza artística, etc. Restante da tarde livre que pode ser
aproveitada para realizar compras nos famosos mercados
da cidade, ou aproveitar para realizar uma visita opcional
aos museus ﬂorentinos, onde se encontram alguns tesouros desta cidade: o Davi, uma das obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça
dos Milagres, com a Catedral, o Batistério e a famosa
Torre Inclinada. Almoço durante o percurso, para chegar a Pádua e visitar livremente a Basílica de Santo Antônio, construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa
obra de arte gótica italiana. Jantar e acomodação na
região do Vêneto.
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DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. A primeira hora realizaremos um passeio
panorâmico pela Lagoa, para chegar navegando ao coração de Veneza, onde admiraremos a maravilhosa cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do
Palácio dos Dogos, e a Piazzeta, lugar de acesso à impressionante Praça de São Marcos. Restante do dia livre
para passear por esta cidade construída sobre 118 ilhotes,
e que poderá ser aproveitado para perder-se pelos canais
da cidade, pelas suas ruas e secretas praças, que fazem
com que Veneza seja considerada uma cidade única no
mundo. Se desejar, possibilidade de realizar uma visita
opcional com um guia local a Basílica de São Marcos e/o a
“Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade e também poderá realizar um passeio opcional em gôndola pelos canais da cidade. Acomodação
na região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção a fronteira com a Suiça
até chegar a Lucerna, uma das cidades mais charmosas
da Europa Central. Tempo livre para conhecer o seu centro
histórico, que se destaca pela Ponte da Capela, a Igreja
dos Jesuítas e as praças medievais com edifícios adornados de pinturas. Continuação a Zurique. Tempo livre na
cidade que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica da
Confederação Helvética, e onde se encontram os maiores
bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de cruzar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado da Alsácia e Borgonha, até chegar à capital francesa. Pela noite,
Tour opcional Paris iluminado, onde poderemos descobrir
a cidade que é considerada por muitos como a mais bela
do mundo. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, a qual
conheceremos alguns dos pontos mais emblemáticos
da cidade: a Torre Eiffel, a Praça da Concórdia, uma das
mais belas do mundo, da Ópera de Garnier, símbolo da
França de Napoleão III, a Champs Élysées, o Arco do
Triunfo, mandado construir por Napoleão, o Bairro de St.
Germain, Bulevares, dos Inválidos, a Ponte de Alexandre
III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita
opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e
hoje em dia um dos maiores museus do mundo, junto
com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan
de Nova Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa coleção artística, que vai desde as
obras primas da antiguidade, como a Vênus de Milo, até
a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo
arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming
Pei, que da acesso ao Museu, e também conheceremos
os apartamentos de Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais simbólicos
de Paris, visitando opcionalmente o cabaré Le Lido.
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, poderá visitar
opcionalmente o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as residências reais em toda Europa. Descubriremos na nossa
visita guiada, além dos maravilhosos jardins, as salas mais
famosas do palácio, como a Galeria dos Espelhos, a capela
real, os aposentos privados, etc. Pela tarde, em outra visita
opcional, poderá conhecer juntamente com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual
parisiense e cenário da revolução de Maio de 68, e em
seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
outro dos símbolos de Paris, obra prima da arte gótica
francesa e local de coroação de reis e imperadores, e que
serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O
corcunda de Notre Dame” de Victor Hugo e por último,
poderá conhecer Paris realizando um relaxante passeio
em Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, uma região
de grande valor cultural e paisagístico e declarado Patrimônio Mundial da UNESCO. Se destaca por seus castelos
construídos entre os séculos XIV e XVI. Pararemos em
Chambord, espetacular castelo, onde evidências demonstram que foi desenhado por Leonardo da Vinci no século XVI e que é o mais impressionante de todos em seu
exterior. Tempo livre. Continuação a Bordeaux, a capital
da região francesa de Aquitania, famosa por possuir um
dos portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus
excelente vinhos. Jantar e acomodação.
SÁBADO: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída para a reserva natural de Las Landas, que atravessaremos antes de chegar no território
espanhol. Recorreremos em primeiro lugar as paisagens
verdes do País Basco, para continuar por terras castelhanas, atravessando o Sistema Central para chegar a Madri.
Chegada e tempo livre. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita panorâmica da capital do Reino da Espanha, cidade cheia de
contrastes onde, junto ao nosso guia local, conheceremos
as Praças de Cibeles, da Espanha e de Netuno, a Porta do
Sol, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, Calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo da
Castelhana. Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional à Vila de Toledo, onde realizaremos
uma completa visita panorâmica, passeando por suas ruas
medievais e conheceremos sua Catedral gótica do século
XIII. Pela noite, se desejar, poderá assistir opcionalmente
a um espetáculo ﬂamenco, onde conheceremos as raízes
musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 6
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença
· Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Madri
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Assis
· Pisa
· Padua
· Siena
· Lucerna
· Zurique
· Vale do Loire
· Chambord
· Bordeaux

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Roma

Fleming Hotel
American Palace
Ibis Firenze nord
First
Albatros
Smart
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Ibis Bordeaux Centre Bastide
Ibis Bordeaux Le Lac
T3 Tirol
Santos Praga

Cidade
Cidade
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Cidade
Cidade
Cidade

Florença
Veneza
Zurique

Paris
Bordeaux
Madri

4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7333
Tentação

DIAS

16

REFEIÇÕES

6

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.235

Roma - Madri
2.740 2.090

2.595

415

GRANDES ROTEIROS EUROPEUS

ST7334

MADRI E TRIÂNGULO EUROPEU

PALÁCI
PAL
Á IO DE CHAM
ÁCI
HAMBOR
BOR
O D · VA
VALE
LE DO
D LO
OIIRE
O
OIRE
E

ITINERÁRIO
ST7334

DIAS REFEIÇÕES
17

4

PREÇO BASE

2.185 $

SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos recantos desta maravilhosa
cidade, visitar a Praça Maior ou percorrer as suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino
da Espanha, cidade cheia de contrastes, onde juntamente com o nosso guia local conheceremos as Praças de
Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Porta de Sol, a Gran
Via, a Rua mayor, o exterior da Praça de Touros de Ventas,
a Rua Alcalá, o Passeio do Prado, o Passeio da Castelhana,
etc. Tarde livre para percorrer as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em alguma das numerosas
“terrazas” da cidade. Para fechar este dia com chave de
ouro, pela noite possibilidade de assistir opcionalmente a
um espetáculo de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes
musicais da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns museus da
cidade ou se desejar, possibilidade de realizar uma visita opcional completa a Toledo, cuja riqueza cultural vem
marcada pelo exemplo de convivência que existiu nesta
cidade entre as civilizações Cristiana, Hebréia e Muçulmana. Realizaremos um percorrido em ônibus pelo perímetro da cidade, onde teremos uma magníﬁca vista geral do
seu patrimônio artístico e passearemos por suas ruelas e
praças mais simbólicas, incluindo entrada ao interior da
Catedral, considerada como uma das obras primas da arte
espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando junto ao Desﬁladeiro
de Pancorbo, percorrendo o País Basco e a reserva natural
de Las Landas. Chegada em Bordeaux, a capital da região
francesa de Aquitânia, famosa por ter um dos portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus vinhos de
excelente qualidade. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, terra de
acolhida de Leonardo da Vinci e onde se encontram os
mais famosos castelos renascentistas franceses. Tempo
livre para a visita do mais representativo deles, o Castelo
de Chambord, mandado construir na metade do século
XVI por Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de
caça, estando localizado no coração de uma zona ﬂores-
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tal cercada por 31 km de muralha. Chegada a Paris. Tour
opcional de Paris iluminado, onde poderemos conﬁrmar o
porqué esta cidade é considerada por muitos como a mais
bela do mundo. Conheceremos alguns dos lugares mais
emblemáticos: a île de la Cité, lugar onde nasceu Paris, a
Ilha de São Luis, a animação noturna da Champs Élysées,
a Torre Eiffel, com a sua fascinante iluminação, as avenidas
repletas de luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre Eiffel, a Praça
da Concórdia, uma das mais belas do mundo, da Ópera
de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, a Champs
Élysées, o Arco do Triunfo, o Bairro de St. Germain, Bulevares, dos Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos
maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de
São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Pra-

do de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa coleção
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a revolucionária Pirâmide de
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano de
origem chinesa Ieo Ming Pei, que da acesso ao Museu, e
também conheceremos os apartamentos de Napoleão.
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos
mais simbólicos de Paris, visitando opcionalmente o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Poderá visitar opcionalmente o
Palácio de Versalhes e seus jardins, que embora começado por Luís XIII, quem quis criar um palácio inigualável
foi Luís XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a Galeria dos
Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante, e que
serviu de cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Este palácio foi símbolo da monarquia francesa em
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seu esplendor e modelo para as residências reais em toda
Europa. Pela tarde, em outra visita opcional, poderá conhecer juntamente com o nosso guia local o famoso Bairro
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da
revolução de Maio de 68, e em seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, outro dos símbolos de
Paris, obra prima da arte gótica francesa e local de coroação de reis e imperadores, e que serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O corcunda de Notre
Dame” de Victor Hugo e por último, poderá conhecer Paris realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche
pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado para
percorrer as ruas da moda ou passear pelos diferentes
bairros da capital do Sena, desde o tradicional bairro de
Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos,
até o revolucionário bairro das ﬁnanças La Defense, onde
os mais importantes arquitetos do século XX e XXI deixaram a sua marca registrada em suas importantes construções. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída a Calais, para cruzar o Canal da
Mancha em um agradvável mini-cruzeiro. Chegada a
Londres e tarde livre para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde Park
etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um passeio
noturno incluindo uma bebida num típico pub londrino.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente
no dia anterior). Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma interessante excursão opcional fora de Londres,
para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: O Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das residências
oﬁciais da monarquia britânica há mais de 900 anos.
Conheceremos seu interior, com destaque a Capela de
São Jorge, do início do século XVI, construída em estilo
Tudor e lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos do Estado, com
importantes obras de grandes artistas como Canaletto,
Rembrandt e Rubens entre outros. Regresso a Londres
para terminar de conhecer a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o
Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar de algum
dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao Museu Britânico,
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma

3 Madri

excelente seção de Egiptologia, e à continuação, visitaremos o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As Joias
da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para realizar em
“Shuttle” *, em 35 minutos, a travessia debaixo do Canal
da Mancha em direção a Bélgica, onde realizaremos um
percorrido pela região de Flandes. Conheceremos primeiramente Bruges, onde teremos tempo livre para desfrutar
do encanto das suas casas e canais, e continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
*Eventualmente este trajeto do Reino Unido ao continente
pode ser realizado em ferry desde Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, com
as Casas do Rei, dos Gremios e a Prefeitura, a Catedral
de São Miguel, Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio
da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Roterdã, possui
um dos maiores portos do mundo. Continuação A Haia,
sede do Governo dos Países Baixos. Se desejar poderá
realizar uma visita guiada opcional em ambas cidades,
incluindo uma subida a Euromast ou entrada ao Parque
do Madurodam. Chegada em Amsterdã. Possibilidade
de realizar opcionalmente um inesquecível passeio em
barco, descobrindo Amsterdã desde seus canais. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o
Rokin, o Mercado Flutuante das Flores, a Praça de Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa de Berlage,
a Estação central, a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu,
etc. Visitaremos também uma fábrica de lapidação de
diamantes. Restante do dia livre ou se desejar, poderá
realizar uma excursão opcional para conhecer a Holanda
tradicional, visitando os povoados marinheiros de Marken
e Volendam. Em ambas cidades ainda se conservam as
casas de madeira e alguns dos seus habitantes ainda utilizam trajes tradicionais típicos do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO PELO RENO COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, se destaca pela sua
bela Catedral Gótica. Pela tarde, realizaremos um cruzeiro
pelo Reno. Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos
foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Românico Germânico. Tempo livre para conhecer o
Römerberg, antigo centro histórico com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 4
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Madri, Paris, Londres, Bruxelas e
Amsterdã · Cruzeiro pelo Reno
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Bordeaux
· Castelo de Chambord
· Vale do Loire
· Canal da Mancha
· Eurotúnnel
· Bruges
· Roterdã
· A Haia
· Colônia
· Vale do Reno
· Frankfurt

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Madri

Rafael Ventas (T)
Cidade
Weare Chamartín (T)
Cidade
Holiday Inn Bernabeu (S)
Cidade
Leonardo Madri Center (S)
Cidade
Novotel Madri Center (S)
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S)
Centro
Ibis Bastide (T)
Cidade
Paris
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Londres Premier Inn Hanger Lane (T)
Cidade
Ibis Wembley (T)
Cidade
Novotel London West (S)
Cidade
Britannia International (S)
Cidade
Bruxelas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro
Novotel Tour Noire (S)
Centro
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport (T)
Aeroporto
Novotel Amsterdam City (S)
Cidade
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Residenz (T)
Cidade

4*
4*
4*
3*S
4*
4*
3*
3*
3*
4*
TurS
Tur
1ª
1ª
3*
4*
3*S
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7334
Tentação
Seleção

DIAS

17
17

REFEIÇÕES

4
4

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Madri - Frankfurt
2.320 2.860 2.185 2.725
2.675 3.490 2.420 3.235
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7335

16

3

1.895 $

ST7329

17

3

1.975 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres. Traslado ao hotel. Tempo livre para
percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford St,
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se desejar, poderá
realizar um Pub Tour opcional, incluindo uma bebida num
típico pub londrino. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq,
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta
visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior).
Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma interessante
excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior e mais
antigo castelo habitado do mundo e uma das residências
oﬁciais da monarquia britânica há mais de 900 anos.
Regresso a Londres para terminar de conhecer a cidade.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o
Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar de algum
dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao Museu Britânico,
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma
excelente seção de Egiptologia, e à continuação, visitaremos o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As Joias
da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para realizar em
“Shuttle” *, em 35 minutos, a travessia debaixo do Canal
da Mancha em direção a Paris (em algumas ocasiões, este
trajeto se realizará via Bruges). Chegada e tempo livre
para começar a conhecer a elegante capital francesa ou se
desejar, poderá realizar um Tour opcional Paris iluminado,
onde poderemos descobrir a cidade que é considerada
por muitos como a mais bela do mundo. Percorreremos
as suas praças, a île de la Cité, o Bairro Latino, a Champs
Élysées, a Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação.
*Eventualmente este trajeto do Reino Unido ao continente
pode ser realizado em ferry desde Dover a Calais.
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SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre Eiffel, a Praça
da Concórdia, uma das mais belas do mundo, da Ópera
de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, a Champs
Élysées, o Arco do Triunfo, o Bairro de St. Germain, Bulevares, dos Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos
maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de
São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa coleção
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a revolucionária Pirâmide de
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano de
origem chinesa Ieo Ming Pei, que da acesso ao Museu, e
também conheceremos os apartamentos de Napoleão.
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos
mais simbólicos de Paris, visitando opcionalmente o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Poderá visitar opcionalmente o
Palácio de Versalhes e seus jardins, que embora começado por Luís XIII, quem quis criar um palácio inigualável
foi Luís XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a Galeria dos

Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante, e que
serviu de cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Este palácio foi símbolo da monarquia francesa em
seu esplendor e modelo para as residências reais em toda
Europa. Pela tarde, em outra visita opcional, poderá conhecer juntamente com o nosso guia local o famoso Bairro
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da
revolução de Maio de 68, e em seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, outro dos símbolos de
Paris, obra prima da arte gótica francesa e local de coroação de reis e imperadores, e que serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O corcunda de Notre
Dame” de Victor Hugo e por último, poderá conhecer Paris realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche
pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída pela região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims eram coroados os reis da
França. Chegada à Alemanha, embarcaremos em um bonito cruzeiro pelo rio Reno para desfrutar de belas paisagens: os povoados, os vinhedos e os castelos, característicos da região da Renânia. Desembarque e continuação
a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha e que durante
dois séculos foi local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico antigo com o Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e São Lourenço, a
Hauptmarkt (Praça do mercado principal) com a “Schöner
brunner” (Bela Fonte) e a Frauenkirche (Igreja da Nossa
Senhora), o Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade
de realizar uma visita opcional guiada. Continuação a Praga. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a Praça
da Cidade Velha com a Prefeitura, as igrejas de São Nicolau e Santa María de Týn, a ponte Carlos, a Praça Wenceslao, etc. Restante do dia livre para continuar descubrindo
outros recantos da cidade, sem esquecer de descansar em
uma das típicas cervejarías de Praga, ou assistir ao teatro
negro ou ao teatro de marionetes. Se desejar, para ter uma
idéia completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa: o Castelo de Praga, com a Catedral
de São Vito e o Palácio Real Velho, onde iniciou a Guerra
dos 30 Anos, depois das destituição dos nobres, a Rua de
Ouro, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Praga, ou se desejar poderá realizar uma excursão opcional a
Karlovy Vary, cidade balneário que adquiriu uma grande
importância durante o século XIX, quando se transformou
em um ponto de encontro da alta sociedade em procura
de tratamentos termais e local de descanso de grandes
artistas, como Strauss e Beethoven, entre outros. Se destacam as belíssimas colunatas construídas em volta do rio
Teplá, para que os visitantes possam realizar passeios e
beber água termal estando protegidos do clima da cidade.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando a Boêmia e a Moravia, duas das importantes regiões históricas
da República Tcheca e Eslováquia, país independente
desde 1993, cuja capital Bratislava foi a capital da Hungría durante a ocupação deste país pelo império otomano.
Chegada em Budapeste. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica do mais importante
da capital da Hungria: a Praça dos Heróis e seu maravilhoso conjunto escultórico, o Parque Municipal, a Avenida
Andrassy, considerada como a mais bela de Budapeste
e cheia de palácios e palacetes, as Pontes das Cadeias,
Isabel e Margarita, o Bairo de Buda, com suas ruas de edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja Matías, o Bastão
dos Pescadores, com maravilhosas vistas do Parlamento,
o Bairro de Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre para continuar descubrindo esta cidade, passeando pelas suas
zonas comerciais ou visitando algum dos balneários de
águas termais. Se desejar, poderá realizar opcionalmente uma excursão combinando um agradável passeio em

barco pelo Danúbio com um Goulash Party, para degustar
da gastronomia húngara com seus famosos vinhos, ao
mesmo tempo em que assiste a um animado espetáculo
folclórico de música e danças típicas. Acomodação.
SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encontram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e
que representa a máxima expressão do estilo historicista.
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a
rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869,
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn,
residência de verão da família imperial, onde residiram
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar
as valsas mais representativas da tradição musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais
conhecidas. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7335
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Viena. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional ao
Vale do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma das joias
do barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um
cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada de
funcionamento) de onde desfrutaremos das paisagens
da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou em
Krems. Retorno a Viena. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 3
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Londres
· Panorâmica de Paris
· Cruzeiro pelo Reno
· Panorâmica de Praga
· Panorâmica de Budapeste
· Panorâmica de Viena
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Eurotúnel · Vale do Reno · Frankfurt · Nüremberg

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

FIM DO ITINERÁRIO ST7329

SITUAÇÃO CAT.

Premier Inn Hanger Lane (T)
Ibis Wembley (T)
Novotel London West (S)
Britannia International (S)
Paris
Novotel Paris Est (S)
Mercure Ivry Quay de Seine (S)
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T)
Ibis Bagnolet (T)
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Mercure Residenz (T)
Praga
Duo (T)
Olympick Cogress (T)
Clarion Congress (S)
International (S)
Budapeste Mercure Buda (T)
Leonardo (T)
Mercure Korona (S)
Novotel Budapest City (S)
Ibis Styles Budapest Center (S)
Viena
Senator (T)
Exe Vienna (T)
Austria Trend Ananas (S)
Rainers (S)
Londres

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade

TurS
Tur
1ª
1ª
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

NOME

ST7335
Tentação
Seleção
ST7329
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

16
16

3
3

2.080
2.345

17
17

3
3

2.165
2.450

SINGLE

Londres - Viena
2.585 1.895
3.105 2.055
Londres - Viena
2.705 1.975
3.265 2.160

SINGLE

2.400
2.815
2.515
2.975
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7336

17

5

1.955 $

ST7341

18

5

2.040 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos recantos desta maravilhosa
cidade, visitar a Praça Maior ou percorrer as suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino
da Espanha, cidade cheia de contrastes, onde juntamente com o nosso guia local conheceremos as Praças de
Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Porta de Sol, a Gran
Via, a Rua mayor, o exterior da Praça de Touros de Ventas,
a Rua Alcalá, o Passeio do Prado, o Passeio da Castelhana,
etc. Tarde livre para percorrer as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em alguma das numerosas
“terrazas” da cidade. Para fechar este dia com chave de
ouro, pela noite possibilidade de assistir opcionalmente a
um espetáculo de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes
musicais da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns museus da
cidade ou se desejar, possibilidade de realizar uma visita opcional completa a Toledo, cuja riqueza cultural vem
marcada pelo exemplo de convivência que existiu nesta
cidade entre as civilizações Cristiana, Hebréia e Muçulmana. Realizaremos um percorrido em ônibus pelo perímetro da cidade, onde teremos uma magníﬁca vista geral do
seu patrimônio artístico e passearemos por suas ruelas e
praças mais simbólicas, incluindo entrada ao interior da
Catedral, considerada como uma das obras primas da arte
espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando junto ao Desﬁladeiro
de Pancorbo, percorrendo o País Basco e a reserva natural
de Las Landas. Chegada em Bordeaux, a capital da região
francesa de Aquitânia, famosa por ter um dos portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus vinhos de
excelente qualidade. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, terra de
acolhida de Leonardo da Vinci e onde se encontram os
mais famosos castelos renascentistas franceses. Tempo
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livre para a visita do mais representativo deles, o Castelo
de Chambord, mandado construir na metade do século
XVI por Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de
caça, estando localizado no coração de uma zona ﬂorestal cercada por 31 km de muralha. Chegada a Paris. Tour
opcional de Paris iluminado, onde poderemos conﬁrmar o
porqué esta cidade é considerada por muitos como a mais
bela do mundo. Conheceremos alguns dos seus lugares
emblemáticos: a île de la Cité, lugar onde nasceu Paris, a
Ilha de São Luis, a animação noturna da Champs Élysées,
a Torre Eiffel com sua fascinante iluminação, as avenidas
repletas de luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre Eiffel, a Praça
da Concórdia, uma das mais belas do mundo, da Ópera
de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, a Champs
Élysées, o Arco do Triunfo, o Bairro de St. Germain, Bulevares, dos Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos
maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de
São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa coleção
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a revolucionária Pirâmide de
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano de
origem chinesa Ieo Ming Pei, que da acesso ao Museu, e
também conheceremos os apartamentos de Napoleão.
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos

mais simbólicos de Paris, visitando opcionalmente o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Palácio de
Versalhes e seus jardins, que embora começado por Luís
XIII, quem quis criar um palácio inigualável foi Luís XIV, que
embelezou e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida
a sala mais impressionante, e que serviu de cenário para a
assinatura do Tratado de Versalhes. Este palácio foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para
as residências reais em toda Europa. Pela tarde, em outra
visita opcional, poderá conhecer juntamente com o nosso
guia local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de Maio de 68, e em
seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
outro dos símbolos de Paris, obra prima da arte gótica
francesa e local de coroação de reis e imperadores, e que
serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O
corcunda de Notre Dame” de Victor Hugo e por último,
poderá conhecer Paris realizando um relaxante passeio em
Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída pela região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims eram coroados os reis da
França. Chegada à Alemanha, onde embarcaremos em
um bonito cruzeiro pelo rio Reno para desfrutar de belas
paisagens: os povoados, os vinhedos e os castelos, ca-
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racterísticos da região da Renânia. Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha e que
durante dois séculos foi local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico antigo com o Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e São Lourenço, a
Hauptmarkt (Praça do mercado principal) com a “Schöner
brunner” (Bela Fonte) e a Frauenkirche (Igreja da Nossa
Senhora), o Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade
de realizar uma visita opcional guiada. Continuação a Praga. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a Praça
da Cidade Velha com a Prefeitura, as igrejas de São Nicolau e Santa María de Týn, a ponte Carlos, a Praça Wenceslao, etc. Restante do dia livre para continuar descubrindo
outros recantos da cidade, sem esquecer de descansar em
uma das típicas cervejarías de Praga, ou assistir ao teatro negro ou ao teatro de marionetes. Se desejar, poderá
realizar uma visita opcional de Praga Santa: o Castelo de
Praga, com a Catedral de São Vito e o Palácio Real Velho,
onde iniciou a Guerra dos 30 Anos, depois das destituição
dos nobres, a Rua de Ouro, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Praga, ou excursão opcional a Karlovy Vary, cidade balneário
que adquiriu uma grande importância durante o século
XIX, quando se transformou em um ponto de encontro da
alta sociedade em procura de tratamentos termais e local
de descanso de grandes artistas, como Strauss e Beethoven, entre outros. Se destacam as belíssimas colunatas
construídas em volta do rio Teplá, para que os visitantes
possam realizar passeios e beber água termal estando
protegidos do clima da cidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando a Boêmia e a Moravia, duas das importantes regiões históricas
da República Tcheca e Eslováquia, país independente
desde 1993, cuja capital Bratislava foi a capital da Hungría durante a ocupação deste país pelo império otomano.
Chegada em Budapeste. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça dos Heróis e
seu maravilhoso conjunto escultórico, o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, considerada como a mais bela
de Budapeste e cheia de palácios e palacetes, as Pontes
das Cadeias, Isabel e Margarita, o Bairo de Buda, com
suas ruas de edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja
Matías, o Bastão dos Pescadores, com maravilhosas vistas
do Parlamento, o Bairro de Peste e o Danúbio, etc. Tarde
livre para continuar descubrindo esta cidade, passeando
pelas suas zonas comerciais ou visitando algum dos bal-

neários de águas termais. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional combinando um agradável passeio em
barco pelo Danúbio com um Goulash Party, para degustar da gastronomia húngara com seus famosos vinhos, ao
mesmo tempo em que assiste a um animado espetáculo
folclórico de música e danças típicas. Acomodação.
SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, com alguns dos
edifícios mais representativos de Viena e que representa
a máxima expressão do estilo historicista. Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado em torno da
Catedral de São Estevão, onde pararemos para visita-la
livremente, além de conhecer, entre outros lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua Kartner Strase,
com a Coluna da Peste, etc. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmicas de Madri, Paris, Praga, Budapeste e Viena
· Cruzeiro pelo Reno
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso guia
· Bordeaux · Castelo do Chambord · Vale do Loire
· Vale do Reno · Frankfurt · Nuremberg

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869,
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn,
residência de verão da família imperial, onde residiram
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar
as valsas mais representativas da tradição musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais
conhecidas. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7336
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale do
Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma das joias do
barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um
cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada de
funcionamento) de onde desfrutaremos das paisagens
da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou em
Krems. Retorno a Viena. Acomodação.

FIM DO ITINERÁRIO ST7341

SITUAÇÃO CAT.

Rafael Ventas (T)
Weare Chamartín (T)
Holiday Inn Bernabeu (S)
Leonardo Madri Center (S)
Novotel Madri Center (S)
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S)
Ibis Bastide (T)
Paris
Novotel Paris Est (S)
Mercure Ivry Quay de Seine (S)
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T)
Ibis Bagnolet (T)
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Mercure Residenz (T)
Praga
Duo (T)
Olympick Cogress (T)
Clarion Congress (S)
International (S)
Budapeste Mercure Buda (T)
Leonardo (T)
Mercure Korona (S)
Novotel Budapest City (S)
Ibis Styles Budapest Center (S)
Viena
Senator (T)
Exe Vienna (T)
Austria Trend Ananas (S)
Rainers (S)

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade

4*
4*
4*
3*S
4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

NOME

Madri

ST7336
Tentação
Seleção
ST7341
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

DUPLO

DUPLO

17
17

5
5

2.120
2.425

18
18

5
5

2.205
2.525

SINGLE

Madri - Viena
2.660 1.955
3.240 2.185
Madri - Viena
2.780 2.040
3.395 2.290

SINGLE

2.495
3.000
2.615
3.160
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7337

16

5

1.790 $

ST7342

17

5

1.870 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris. Traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer a elegante capital francesa. Pela noite,
se desejar, poderá realizar um Tour opcional Paris iluminado, onde poderemos descobrir a cidade que é considerada por muitos como a mais bela do mundo. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica, a qual conheceremos
os pontos mais emblemáticos da cidade: a Torre Eiffel,
a Praça da Concórdia, uma das mais belas do mundo,
a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III,
a Champs Élysées, o Arco do Triunfo, o Bairro de St.
Germain, Bulevares, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III,
os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins. Descobriremos
na nossa visita guiada, além dos maravilhosos jardins, as
salas mais famosas do Palácio, como a Galeria dos Espelhos, a capela real, os aposentos privados, etc. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais
simbólicos de Paris, visitando opcionalmente o cabaré Le
Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos diversos
museus ou passear por a capital do Sena. Poderá visitar
opcionalmente o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de Maio de 68,
e em seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre
Dame, outro dos símbolos de Paris, obra prima da arte
gótica francesa e local de coroação de reis e imperadores,
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “O corcunda de Notre Dame” de Victor Hugo e por
último, poderá conhecer Paris realizando um relaxante
passeio em Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tarde, em
outra visita opcional, poderá conhecer juntamente com o
nosso guia local o Museu do Louvre, onde conheceremos
a sua maravilhosa coleção artística, e também visitaremos
os apartamentos de Napoleão. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída a Bélgica, onde realizaremos um
percorrido pela região de Flandes. Conheceremos primeiramente Bruges, onde teremos tempo livre para desfrutar
do encanto das suas casas e canais, e continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, com as
Casas do Rei, dos Gremios e a Prefeitura, a Catedral de
São Miguel, o Manenken-Pis, o Bairro de Sablon, o Palácio
da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Roterdã, coração
industrial da Holanda, possui um dos maiores portos do
mundo. Continuação A Haia, sede do Governo dos Países Baixos. Em ambas cidades teremos tempo livre ou a
possibilidade de realizar uma visita panorâmica opcional
guiada, incluindo uma subida ao Euromast ou entrada ao
Parque do Madurodam. Chegada em Amsterdã. Possibilidade de realizar opcionalmente um inesquecível passeio
em barco, descobrindo Amsterdã desde seus canais, conhecendo, entre outros lugares, o famoso Bairro Vermelho,
o canal dos Príncipes, onde veremos a Igreja do Oeste e
a Casa da Ana Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel,
com a famosa Ponte Delgado e a Stopera, etc. Jantar e
acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o
Rokin, o Mercado Flutuante das Flores, a Praça de Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa de Berlage,
a Estação central, a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu, etc. Visitaremos também uma fábrica de lapidação
de diamantes, onde assistiremos uma demonstração de
lapidação de diamantes e uma exposição de diferentes tipos de pedras preciosas. Restante do dia livre ou

se desejar, poderá realizar uma excursão opcional para
conhecer a Holanda tradicional, visitando seus povoados
marinheiros, onde veremos a perfeita harmonia entre as
diferentes comunidades culturais e religiosas nos Países
Baixos: Marken, com uma longa tradição protestante, originalmente foi uma ilha e atualmente está unida a terra
ﬁrme por um dique e uma estrada, e Volendam, com a sua
tradição católica, onde poderá realizar compras interessantes e poderá degustar os pratos de peixes típicos da
região. Em ambas cidades ainda se conservam as casas de
madeira e alguns dos seus habitantes ainda utilizam trajes
tradicionais típicos do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO PELO RENO - COLÔNIA FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, fundada pelos romanos, se destaca pela sua bela Catedral Gótica com 156
metros de altura, foi o edifício mais alto do mundo até o
ﬁnal do século XIX, e foi também praticamente o único
que ﬁcou em pé depois dos bombardeios da Segunda
Guerra Mundial. À tarde, embarcaremos em um agradável
cruzeiro pelo Reno para desfrutar das maravilhosas paisagens, com povoados, vinhedos e castelos típicos da região
da Renânia. Desembarque e continuação a Frankfurt, que
durante dois séculos foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Românico Germânico. Tempo livre
para conhecer o Römerberg, antigo centro histórico com
suas casas patrícias do século XV. Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico antigo com o Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e São Lourenço, a
Hauptmarkt (Praça do mercado principal) com a “Schöner
brunner” (Bela Fonte) e a Frauenkirche (Igreja da Nossa
Senhora), o Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade
de realizar uma visita opcional guiada. Continuação a Praga. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a Praça
da Cidade Velha com a Prefeitura, as igrejas de São Nicolau e Santa María de Týn, a ponte Carlos, a Praça Wenceslao, etc. Restante do dia livre para continuar descubrindo
outros recantos da cidade, sem esquecer de descansar em
uma das típicas cervejarías de Praga, ou assistir ao teatro
negro ou ao teatro de marionetes. Se desejar, para ter uma
idéia completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa: o Castelo de Praga, com a Catedral
de São Vito e o Palácio Real Velho, onde iniciou a Guerra
dos 30 Anos, depois das destituição dos nobres, a Rua de
Ouro, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Praga, ou realizar uma excursão opcional a Karlovy Vary, cidade balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX, quando se transformou em um ponto
de encontro da alta sociedade em procura de tratamentos
termais e local de descanso de grandes artistas, como
Strauss e Beethoven, entre outros. Se destacam as belíssimas colunatas construídas em volta do rio Teplá, para que
os visitantes possam realizar passeios e beber água termal
estando protegidos do clima da cidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando a Boêmia e a Moravia, duas das importantes regiões históricas
da República Tcheca e Eslováquia, país independente
desde 1993, cuja capital Bratislava foi a capital da Hungría durante a ocupação deste país pelo império otomano.
Chegada em Budapeste. Jantar e acomodação.
*Em algumas saídas, o trajeto Praga - Budapeste será realizado via Viena.
SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça dos Heróis e
seu maravilhoso conjunto escultórico, o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, considerada como a mais bela
de Budapeste e cheia de palácios e palacetes, as Pontes
das Cadeias, Isabel e Margarita, o Bairo de Buda, com
suas ruas de edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja
Matías, o Bastão dos Pescadores, com maravilhosas vistas
do Parlamento, o Bairro de Peste e o Danúbio, etc. Tarde
livre para continuar descubrindo esta cidade, passeando
pelas suas zonas comerciais ou visitando algum dos balneários de águas termais. Se desejar, poderá realizar uma

excursão opcional combinando um agradável passeio em
barco pelo Danúbio com um Goulash Party, para degustar da gastronomia húngara com seus famosos vinhos, ao
mesmo tempo em que assiste a um animado espetáculo
folclórico de música e danças típicas. Acomodação.
SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encontram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e
que representa a máxima expressão do estilo historicista.
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a
rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Jantar e
acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Paris, Bruxelas e Amsterdã
· Cruzeiro pelo Reno
· Panorâmicas de Praga, Budapeste e Viena
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Bruges · Roterdã · A Haia · Colônia · Vale do Reno
· Frankfurt · Nüremberg

HOTÉIS PREVISTOS
DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869,
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn,
residência de verão da família imperial, onde residiram
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar
as valsas mais representativas da tradição musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais
conhecidas. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7337
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale do
Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma das joias do
barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um
cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada de
funcionamento) de onde desfrutaremos das paisagens
da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou em
Krems. Retorno a Viena. Acomodação.

CIDADE

FIM DO ITINERÁRIO ST7342

SITUAÇÃO CAT.

Novotel Paris Est (S)
Periferia
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
B&B Porte des Lilas (T)
Periferia
Bruxelas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro
Novotel Tour Noire (S)
Centro
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport (T)
Aeroporto
Novotel Amsterdam City (S)
Cidade
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Residenz (T)
Cidade
Praga
Duo (T)
Periferia
Olympick Cogress (T)
Cidade
Cidade
Clarion Congress (S)
International (S)
Cidade
Budapeste Mercure Buda (T)
Cidade
Leonardo (T)
Centro
Mercure Korona (S)
Centro
Cidade
Novotel Budapest City (S)
Ibis Styles Budapest Center (S)
Cidade
Viena
Senator (T)
Cidade
Exe Vienna (T)
Cidade
Austria Trend Ananas (S)
Centro
Cidade
Rainers (S)

4*
3*
3*
2*S
3*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

NOME

Paris

ST7337
Tentação
Seleção
ST7342
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

16
16

5
5

2.005
2.350

17
17

5
5

2.090
2.455

SINGLE

Paris - Viena
2.510 1.790
3.110 2.040
Paris - Viena
2.630 1.870
3.270 2.140

SINGLE

2.295
2.800
2.410
2.955
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GRANDES ROTEIROS EUROPEUS

ST7338

ST7343

LONDRES, BENELUX E CAPITAIS IMPERIAIS I E II

PON
O TE
ON
E DA TOR
TO
O RE · LON
OND
O
N R
RES
E
ES

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7338

16

5

1.895 $

ST7343

17

5

1.975 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres. Traslado ao hotel. Tempo livre para
percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford St,
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se desejar, poderá
realizar um Pub Tour opcional, incluindo uma bebida num
típico pub londrino. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a Trafalgar Sq,
o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta
visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior).
Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das residências oﬁciais da
monarquia britânica há mais de 900 anos. Regresso a Londres para terminar de conhecer a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o
Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar de algum
dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao Museu Britânico,
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma
excelente seção de Egiptologia, e à continuação, visitaremos o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As Joias
da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Saída para Folkestone, para atravessar o Canal da Mancha
no Shuttle*, com duração de 35 minutos. Chegada a Bruges, onde teremos tempo livre para desfrutar do encanto
das suas casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as
Praças Grote Markt, cercada por esplêndidas fachadas
como as do Palácio Provincial, o salão dos tecidos ou “De
Lakenhalle” e o imponente monumento conhecido como
Atalaya, símbolo da liberdade e da autonomia de Bruges,
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, localizada na
fortaleza (Burg), onde se guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar
e acomodação.
*Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente
poderá ser realizado em ferry de Dover a Calais.
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SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, com
as Casas do Rei, dos Gremios e a Prefeitura, a Catedral
de São Miguel, o Manenken-Pis, o Bairro de Sablon, o
Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração industrial da Holanda. Continuação A Haia,
sede do Governo dos Países Baixos. Em ambas cidades
teremos tempo livre ou a possibilidade de realizar uma
visita panorâmica guiada opcional, incluindo uma subida ao Euromast ou entrada ao Parque do Madurodam.
Chegada em Amsterdã. Possibilidade de realizar um
inesquecível passeio opcional em barco, descobrindo
Amsterdã desde seus canais, conhecendo, entre outros lugares, o famoso Bairro Vermelho, o canal dos
Príncipes, onde veremos a Igreja do Oeste e a Casa da
Ana Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel, com
a famosa Ponte Delgado e a Stopera, etc. Jantar e
acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda,
o Rokin, o Mercado Flutuante das Flores, a Praça de
Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa
de Berlage, a Estação central, a Igreja de São Nicolau,
o bairro judeu, etc. Visitaremos também uma fábrica
de lapidação de diamantes, onde assistiremos uma
demonstração de lapidação de diamantes e uma exposição de diferentes tipos de pedras preciosas. Restante
do dia livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão

opcional para conhecer a Holanda tradicional, visitando
seus povoados marinheiros, onde veremos a perfeita
harmonia entre as diferentes comunidades culturais
e religiosas nos Países Baixos: Marken, com uma longa tradição protestante, originalmente foi uma ilha e
atualmente está unida a terra ﬁrme por um dique e uma
estrada, e Volendam, com a sua tradição católica, onde
poderá realizar compras interessantes e poderá degustar os pratos de peixes típicos da região. Em ambas cidades ainda se conservam as casas de madeira e alguns
dos seus habitantes ainda utilizam trajes tradicionais
típicos do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO PELO RENO COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, fundada pelos romanos, se destaca pela sua bela Catedral Gótica com 156
metros de altura, foi o edifício mais alto do mundo até o
ﬁnal do século XIX, e foi também praticamente o único
que ﬁcou em pé depois dos bombardeios da Segunda
Guerra Mundial. À tarde, embarcaremos em um agradável
cruzeiro pelo Reno para desfrutar das maravilhosas paisagens, com povoados, vinhedos e castelos típicos da região da Renânia. Desembarque e continuação a Frankfurt,
capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos
foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Românico Germânico. Tempo livre para conhecer o
Römerberg, antigo centro histórico com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico antigo com o Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e São Lourenço, a
Hauptmarkt (Praça do mercado principal) com a “Schöner
brunner” (Bela Fonte) e a Frauenkirche (Igreja da Nossa
Senhora), o Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade
de realizar uma visita opcional guiada. Continuação a Praga. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a Praça
da Cidade Velha com a Prefeitura, as igrejas de São Nicolau e Santa María de Týn, a ponte Carlos, a Praça Wenceslao, etc. Restante do dia livre para continuar descubrindo
outros recantos da cidade, sem esquecer de descansar em
uma das típicas cervejarías de Praga, ou assistir ao teatro
negro ou ao teatro de marionetes. Se desejar, para ter uma
idéia completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa: o Castelo de Praga, com a Catedral
de São Vito e o Palácio Real Velho, onde iniciou a Guerra
dos 30 Anos, depois das destituição dos nobres, a Rua de
Ouro, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
Praga ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional a Karlovy Vary, cidade balneário que adquiriu
uma grande importância durante o século XIX, quando
se transformou em um ponto de encontro da alta sociedade em procura de tratamentos termais e local de
descanso de grandes artistas, como Strauss e Beethoven, entre outros. Se destacam as belíssimas colunatas
construídas em volta do rio Teplá, para que os visitantes
possam realizar passeios e beber água termal estando
protegidos do clima da cidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando a Boêmia e a Moravia, duas das importantes regiões históricas
da República Tcheca e Eslováquia, país independente
desde 1993, cuja capital Bratislava foi a capital da Hungría durante a ocupação deste país pelo império otomano.
Chegada em Budapeste. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica do mais importante
da capital da Hungria: a Praça dos Heróis e seu maravilhoso conjunto escultórico, o Parque Municipal, a Avenida
Andrassy, considerada como a mais bela de Budapeste e
cheia de palácios e palacetes, as Pontes das Cadeias, Isabel e Margarita, o Bairo de Buda, com suas ruas de edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja Matías, o Bastão dos
Pescadores, com maravilhosas vistas do Parlamento, o
Bairro de Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre para continuar
descubrindo esta cidade, passeando pelas suas zonas comerciais ou visitando algum dos balneários de águas termais. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional
combinando um agradável passeio em barco pelo Danú-

bio com um Goulash Party, para degustar da gastronomia
húngara com seus famosos vinhos, ao mesmo tempo em
que assiste a um animado espetáculo folclórico de música
e danças típicas. Acomodação.
SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encontram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e
que representa a máxima expressão do estilo historicista.
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos
para visita-la livremente, além de conhecer, entre outros
lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a
rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869,
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn,
residência de verão da família imperial, onde residiram
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar
as valsas mais representativas da tradição musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais
conhecidas. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7338
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Viena ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional
ao Vale do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares
mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma das
joias do barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada de funcionamento) de onde desfrutaremos das paisagens da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou
em Krems. Retorno a Viena. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Cafe da manha (Buffet na maioria dos hoteis)
· Refeicoes: 5
Visita com guia local e/ou excurções (Segundo
itinerãrio)
· Panorâmicas de Londres, Bruxelas, Amsterdã, Praga,
Budapeste e Viena · Cruzeiro pelo Reno
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso
guia (Segundo itinerãrio)
· Eurotunel · Bruges · Rotterdã · A Haia · Colônia · Vale do
Reno · Frankfurt · Nuremberg

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

FIM DO ITINERÁRIO ST7343

SITUAÇÃO CAT.

Premier Inn Hanger Lane (T)
Ibis Wembley (T)
Novotel London West (S)
Britannia International (S)
Bruxelas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T)
Novotel Tour Noire (S)
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport (T)
Novotel Amsterdam City (S)
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Mercure Residenz (T)
Praga
Duo (T)
Olympick Cogress (T)
Clarion Congress (S)
International (S)
Budapeste Mercure Buda (T)
Leonardo (T)
Mercure Korona (S)
Novotel Budapest City (S)
Ibis Styles Budapest Center (S)
Viena
Senator (T)
Exe Vienna (T)
Austria Trend Ananas (S)
Rainers (S)

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Aeroporto
Cidade
Cidade
Cidade
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade

TurS
Tur
1ª
1ª
3*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

NOME

Londres

ST7338
Tentação
Seleção
ST7343
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

16
16

5
5

2.130
2.395

17
17

5
5

2.215
2.500

SINGLE

Londres - Viena
2.635 1.895
3.155 2.150
Londres - Viena
2.755 1.975
3.315 2.250

SINGLE

2.400
2.910
2.515
3.065
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ST7339

EUROPA LATINA I

PRA
R ÇA DE MAR
A IA TER
TERESA
ESA · VIE
VIENA
NA

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7339

23

7

2.910 $

ST7340

20

6

2.540 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para apreciar as suas praças e os seus bairros. Jantar
e Acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobridores,
o bairro Alfama, as Praças do Comercio, Rossio e Marques
de Pombal, etc. Tarde livre ou excursão opcional a Sintra,
visitando o interior do Palácio Nacional. Em seguida, nos
dirigiremos ao Cabo da Roca (ponto mais ocidental do
continente europeu) para continuar a Cascais. Tempo livre
e continuação a Estoril, famosa pelo seu cassino. Regresso
a Lisboa. Pela noite realizaremos um passeio opcional noturno pela cidade iluminada, assistindo a um típico espetáculo de fado com jantar incluído. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma excursão opcional a Fatima, onde aproveitaremos de tempo
livre para conhecer a Basílica das Aparições. Continuação
a Óbidos, cidade medieval amuralhada, onde também
aproveitaremos de tempo livre para conhece-la. Regresso
a Lisboa. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída a Mérida, importante cidade romana
e ponto destacado da Via da Prata, cujo conjunto arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo
livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação
a Madri. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos
recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer
suas características “tavernas”. Jantar e Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Passeio panorâmica: as Praças de
Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a
Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de
Ventas, a Calle Alcalá, o Paseo del Prado, o Paseo de la
Castellana, etc. Tarde livre para explorar as numerosas
zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas
das inúmeras “terrazas” espalhadas pela cidade. Como
toque ﬁnal a este dia, à noite você poderá assistir, opcionalmente, a um show de ﬂamenco onde conheceremos
as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus e se desejar, poderá realizar uma completíssima
excursão opcional à Toledo, onde realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual
teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e
passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemáticas,
incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma
das melhores obras de arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando junto ao Desﬁladero de
Pancorbo, depois de percorrer o País Basco e a reserva
natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital
da região francesa de Aquitania, famosa por possuir um
dos portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus
excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, terra de acolhida de Leonardo da Vinci e onde se encontram os mais
famosos castelos renascentistas franceses. Tempo livre
para a visita do mais representativo deles, o Castelo de
Chambord, mandado construir em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como pavilhão de caça,
estando localizado no coração de uma zona ﬂorestal cercada por 31km de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional
da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada como muitos como a mais bela do mundo.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia, a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do
Triunfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos,
a Ponte do Alexandre III, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, e também conheceremos os
apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris,
o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins,
que mesmo que foi começado por Luis XIII, quem quis
criar um palácio jamais visto foi Luis XIV, que embelezou
e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre
outras salas, a Galeria dos Espelhos. Pela tarde, em uma
nova visita opcional, poderá conhecer, com nosso guia
local, o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual
parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. À continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos
reis e imperadores e que serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”,
de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris desde
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo
Bateau Mouche pelo rio Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da ChampagneArdenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno. Desembarque e continuação
a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos
artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio por
suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Continuação
a Innsbruck. Assistência opcional a um típico espetáculo
tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional conhecendo os
edifícios e monumentos mais importantes: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de
Ouro, a Pintura Circular. Saida para Pádua para conhecer
a Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos
XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo
interior, além das suas excelentes obras escultóricas, se
encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel.
Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se
encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago para
chegar, navegando, ao coração de Veneza. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal
de Murano e resto do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um passeio em
gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso
guia local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na
região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a Florença. Visita panorâmica:
o Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi, o campanário
construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria
com o Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre
para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se
desejar poderá realizar uma visita opcional onde poderá
conhecer com maior comodidade e com as explicações
de um guia local experto nos tesouros mais importantes
da cidade como o Davi, uma das obras primas de Michelangelo. Acomodação.
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SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”:
a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc.
À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para conhecer melhor a cidade
ou, se desejar, tendrá a possibilidade de realizar uma interessante uma excursão opcional onde nos dirigiremos
à região de Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos
resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no
tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles,
capital da região e cujo centro histórico foi declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e
ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande,
as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em
Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7340
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso
a Nice e acomodação.

COMEÇO
AMBOS ITIN.

TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira

essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como
“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7339

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Lisboa, Madri e Paris · Cruzeiro pelo rio
Reno · Cruzeiro pela Lagoa de Veneza · Panorâmicas de
Florença, Roma e Barcelona
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia.
(Segundo itinerário)
. Mérida . Bordeaux . Vale do Loire . Chambord · Região
de Champagne-Ardennes · Vale do Reno · Frankfurt ·
Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Assis ·
Pisa · Nice · Zaragoza

(*) OPC: RETORNO ROMA / ESPANHA EM BARCO
(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Consultar página 16.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Lisboa

Ibis Jose Malhoa (T)
Cidade
2*
Altis Park (S)
Cidade
4*
Sana Metropolitan (S)
Cidade
4*
Mercure Almada (S)
Cidade
4*
Madri
Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
3*S
Novotel Madrid Center (S)
Cidade
4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
4*
Ibis Bastide (T)
Cidade
3*
Paris
Novotel París Est (S)
Periferia
4*
Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia
4*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
3*
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Cidade
4*
Mercure Residenz (T)
Cidade
4*
Innsbruck Alpinpark (T)
Cidade
4*
Grauer Bär (S)
Centro
4*
Alphotel (S)
Cidade
4*
Veneza Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H. Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Barceló Aran Park (T)
Cidade
4*
Nice
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Cidade
4*
Abba Garden (S)
Espluges de Llobregat 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7339
Tentação
Seleção
ST7340
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

DUPLO

23
23

7
7

3.140
3.590

20
20

6
6

2.685
3.070

SINGLE

Lisboa - Madri
3.900 2.910
4.730 3.265
Lisboa - Roma
3.335 2.540
4.050 2.810

SINGLE

3.670
4.405
3.190
3.790
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ST7345

LONDRES, PARIS, ITÁLIA E MADRI

LONDRES,

JARDINS DAS TULLERÍAS · PARIS

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7344

21

3

2.910 $

ST7345

16

2

2.280 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Resto do dia livre para passear pelos lugares tão emblemáticos como
Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se
desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a
um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns
casos esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. Se desejar, poderá realizar uma interessante excursão opcional fora de Londres para conhecer um dos
lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo de
Windsor, o maior e mais antigo dos habitados de todo o
mundo, sendo uma das residências oﬁciais da monarquia
britânica há 900 anos. Retorno a Londres para continuar
conhecendo a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia. À continuação, seguiremos para a Torre de
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar o
Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 35 minutos.
Continuação a Paris (em algumas ocasiões, este trajeto se
realizará via Bruges). Tempo livre para um primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada por muitos
pela cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns
dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité, o lugar onde
nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação noturna dos
Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fascinante iluminação, as ruas onde se encontram os grandes da moda, o
Rio Sena, etc. Acomodação.
*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais
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SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia,
a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo,
Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte
do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre
ou visita opcional ao Museu do Louvre e aos apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer
um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le
Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e
o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com
nosso guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida
intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de
68. À continuação, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo de Paris e obra prima da arte
gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. Por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista,
dando um relaxante passeio pelo Bateau Mouche pelo rio
Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário
bairro das ﬁnanças La Defense, onde deixaram marca os
mais importantes arquitetos dos séculos XX e XXI em suas
imponentes construções, onde destaca o Grande Arco La
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen
e que se inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
MILÃO
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto para ir, em avião, a Milão. Chegada e traslado ao hotel.
No seu tempo livre, sugerimos que descubra a beleza da
capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos
seus elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou
saboreando um delicioso cappuccino em algum dos cafés
tradicionais do ﬁnal do século XIX e começo do século XX,
como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as

vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se
encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago para
chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à
Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma
fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre.
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde,
além de um romântico passeio em gôndola por seus canais
venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi, uma das obras
primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma.
Visita panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os
Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar uma visita opcional da Roma Barroca, onde
conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da
cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.
SEGUNDA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7345
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo livre para visitar seu Cassino, visitaremos
também Mônaco, onde poderemos admirar o palácio da
Família Grimaldi e umas fantásticas vistas desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.
TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira

essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como
“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da
Espanha: Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a
Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da
Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Paseo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre para explorar
as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar
em algumas das inúmeras “terrazas” espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das ruas de Madri. Como
toque ﬁnal a este dia, à noite você poderá assistir, opcionalmente, a um show de ﬂamenco onde conheceremos as
raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus ou, se desejar, poderá realizar uma excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm marcada pela
exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos um
passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual
teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e
passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemáticas,
incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma
das obras primas a arte espanhola. Acomodação.
SÁBADO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7344

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Londres e Paris · Cruzeiro pela Lagoa
de Veneza · Panorâmicas de Milão, Florença, Roma,
Barcelona e Madri

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Consultar página 16.

CAT.

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia.
(Segundo itinerário)
· Eurotúnel · Lago de Garda · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

(*) OPC: RETORNO ROMA / ESPANHA EM BARCO

SITUAÇÃO

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Cidade
TurS
Ibis Wembley (T)
Cidade
Tur
Novotel London West (S)
Cidade
1ª
Britannia International (S)
Cidade
1ª
Paris
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
Novotel París Est (S)
Periferia
4*
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Ramada Plaza (S)
Cidade
4*
NH Concordia (S)
Cidade
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Cidade
3*
Ibis Ca Granda (T)
Cidade
3*
Veneza Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Barceló Aran Park (T)
Cidade
4*
Niza
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
Cidade
3*
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Abba Garden (S)
Madri
Novotel Madrid Center (S)
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
3*S
Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*

ST7344
Tentação
Seleção
ST7345
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

21
21

3
3

3.160
3.605

16
16

2
2

2.460
2.800

SINGLE

Londres - Madri
3.845 2.910
4.635 3.250
Londres - Roma
2.965 2.280
3.560 2.480

SINGLE

3.595
4.280
2.785
3.240
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DIAS REFEIÇÕES
23

3

PREÇO BASE

3.605 $

DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Resto do dia livre para passear pelos lugares tão emblemáticos como
Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se
desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a
um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento
e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos esta visita poderia acontecer no dia anterior).
Tarde livre. Se desejar, poderá realizar uma interessante
excursão opcional fora de Londres para conhecer um dos
lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo de
Windsor, o maior e mais antigo dos habitados de todo o
mundo, sendo uma das residências oﬁciais da monarquia
britânica há 900 anos. Conheceremos o interior, onde se
destaca a Capela de São Jorge, de princípios do século XVI, construída em estilo Tudor e o lugar onde foram
enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso
Enrique VIII e sua terceira esposa, Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos do Estado, com
obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e
Rubens, entre outros. Retorno a Londres para continuar
conhecendo a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia. À continuação, seguiremos para a Torre de
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar o
Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 35 minutos.
Continuação a Paris (em algumas ocasiões, este trajeto se
realizará via Bruges). Tempo livre para um primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada por muitos
pela cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns
dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité, o lugar onde
nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação noturna dos
Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fascinante iluminação, as ruas onde se encontram os grandes da moda, o
Rio Sena, etc. Acomodação.
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*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia,
a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo,
Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte
do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre
ou visita opcional ao Museu do Louvre, e também conheceremos os apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecedo a cidade
ou, se desejar, excursão opcional ao Palácio de Versalhes
e seus jardins, símbolo da monarquia francesa em seu
esplendor e o modelo para as residências reais em toda
Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional, poderá
conhecer o famoso Bairro Latino, o interior da Catedral
de Notre Dame. Por último, poderá conhecer Paris desde
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo
Bateau Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário
bairro das ﬁnanças La Defense, onde deixaram marca os
mais importantes arquitetos dos séculos XX e XXI em suas
imponentes construções, onde destaca o Grande Arco La
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen
e que se inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
MILÃO
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto para ir, em avião, a Milão. Chegada e traslado ao hotel.
No seu tempo livre, sugerimos que descubra a beleza da
capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos
seus elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou
saboreando um delicioso cappuccino em algum dos cafés
tradicionais do ﬁnal do século XIX e começo do século XX,
como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos
Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, o campanário
construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria
com o Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre ou
se desejar poderá realizar uma visita opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e com as explicações
de um guia local experto nos tesouros mais importantes
da cidade como o Davi, uma das obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os
Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. À continuação tempo livre ou se desejar, poderá
realizar uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus
Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a Pietá”.
Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela
cidade, o ou desejar, poderá aproveitar para realizar uma
interessantíssima excursão opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a
Basílica de Santa Maria Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e os
magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana,
parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C.
Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último,
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visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade. (Essa excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo essa
cidade das sete colinas históricas que é um museu ao ar
livre, repleta de esculturas e lindos chafarizes em suas encantadoras praças e onde se encontra alguns dos monumentos mais famosos do mundo. Aproveite para visitar as
inúmeras igrejas da cidade, autênticas obras de arte ou
para mergulhar na vida cotidiana conhecendo seus pitorescos bairros, como o típico Trastevere. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu
esplendor original desde a Idade Média, com suas muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc.
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o exterior do Hotel Negresco, a Catedral russa de São Nicolau
e claro, seu belíssimo centro histórico com o mercado e a
Catedral de Santa Reparata, etc. À continuação, realizaremos um passeio inesquecível por uma das famosíssimas
estradas panorâmicas costeiras, que passam pela Costa
Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto das suas
paisagens, povoados e elegantes vilas. Pararemos em Eze,
ponto de encontro da alta sociedade internacional, dos
reis e cenário de numerosos ﬁlmes. Visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para visitar o famoso Café de Paris e o Cassino.
Também visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o
exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas
panorâmicas sobre a baía e o porto esportivo. Retorno ao
hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra
de acolhida de artistas, ﬁlósofos e pensadores livres. Pararemos na cidade mais conhecida: Avignon, residência
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado,
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música;
as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação através da belíssima região francesa do Langedoc
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em território espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais

2

Madri

importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça da Catalunha,
as Ramblas, Montjuic lugar emblemático durante a celebração dos Jogos Olímpicos de 1992, o porto, o exterior
da Sagrada Família, etc. Resto do dia livre, ou se desejar
poderá fazer uma visita opcional para conhecer o Bairro
Gótico, o Parque Güell, que foi projetado por Gaudí, e o
passeio termina no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre
construído para a Exposição Universal de 1929, com réplicas da arquitetura típica de várias regiões espanholas.
Ali o cliente degusta uma deliciosa taça de champanhe.
Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles,
da Espanha e de Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a
Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas,
Calle Alcalá, Paseos do Prado e da Castelhana, etc. Tarde livre ou excursão opcional à Toledo. Realizaremos um
passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual
teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e
passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemáticas,
incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma
das obras primas a arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME
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CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Cidade
TurS
Ibis Wembley (T)
Cidade
Tur
Novotel London West (S)
Cidade
1ª
Britannia International (S)
Cidade
1ª
Paris
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
Novotel París Est (S)
Periferia
4*
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Ramada Plaza (S)
Cidade
4*
NH Concordia (S)
Cidade
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Cidade
3*
Ibis Ca Granda (T)
Cidade
3*
Veneza Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Ciudad
4*
Barceló Aran Park (T)
Ciudad
4*
Costa Azul Novotel Nice Centre
Nice
4*
Hipark
Nice
4*
Eden and Spa Hotel
Cannes
4*
Barcelona Tryp Apolo
Cidade
4*
Catalonia Atenas
Cidade
4*
Abba Garden
Espluges de Llobregat 4**
Madri
Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro
3*S
Nh Ribera de Manzanares (S) Cidade
4*
T3 Tirol (T)
Cidade
3*
Santos Praga (T)
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 3
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Londres, Paris e Milão · Cruzeiro pela
Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma,
Barcelona, Nice e Madri

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 07 MAI / 10 SET

SAÍDAS QUINCENAIS
ITIN.

ST7346
Tentação
Seleção

DIAS

23
23

REFEIÇÕES

3
3

DUPLO

SINGLE

Londres - Madri
3.605
4.365
3.940
5.080

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia.
· Eurotúnnel · Lago de Garda · Assis · Lucca · Monaco ·
Montecarlo · Avignon
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7353

27

8

3.600 $

ST7354

24

7

3.205 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de
Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa e
o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com
nosso guia local, o Bairro Latino, o interior da Catedral
de Notre Dame. Por último, poderá conhecer Paris desde
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo
Bateau Mouche pelo rio Sena. Acomodação.

DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia
livre. Jantar e acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, até o revolucionário bairro das ﬁnanças La Defense.
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles,
da Espanha e de Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle
Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, Calle
Alcalá, Paseos do Prado e da Castelhana, etc. Tarde livre.
À noite você poderá assistir, opcionalmente, a um show de
ﬂamenco onde conheceremos as raízes musicais da arte
espanhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais para atravessar o Canal da Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada
a Londres e tarde livre para passear pelos lugares tão
emblemáticos como Oxford Street, Knightsbridge Road,
Hyde Park etc. Se desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a um Pub londrino, incluindo uma bebida.
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à Toledo.
Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos pelas suas ruas e praças
mais emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma das melhores obras de arte espanhola. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos
esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre.
Se desejar, poderá realizar uma interessante excursão opcional ao Castelo de Windsor. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessando o Sistema Central depois de percorrer o País Basco e
a reserva natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a
capital da região francesa de Aquitania, famosa por seus
excelentes vinhos. Jantar e Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se encontram os mais famosos castelos renascentistas . Tempo
livre para a visita do mais representativo deles, o Castelo de Chambord. Chegada a Paris. Tour opcional da
Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade
considerada como muitos como a mais bela do mundo.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia,
a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os
jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional
ao Museu do Louvre, e também conheceremos os apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer o cabaré Le Lido. Acomodação.
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QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia. À continuação, seguiremos para a Torre de
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar o
Canal da Mancha no “Shuttle” *, com duração de 35 minutos. Chegada a Bruges, onde teremos tempo livre para
desfrutar do encanto das suas casas e canais, do Lago do
Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, cercada por esplêndidas fachadas como as do Palácio Provincial, o salão
dos tecidos ou “De Lakenhalle” e o imponente monumento conhecido como Atalaya, símbolo da liberdade e da
autonomia de Bruges, a Basílica do Sangue Sagrado do
século XII, localizada na fortaleza (Burg), onde se guarda a
relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Continuação
a Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente
poderá ser realizado em ferry de Dover a Calais.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place, Catedral de São Miguel, Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o
Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã,
coração industrial da Holanda e com um dos maiores portos do mundo. Continuação para Haia, sede do governo
dos Países Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou
possibilidade de realizar uma visita panorâmica opcional
e guiada, incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a Amsterdã. Possibilidade de realizar um passeio
inesquecível em lancha. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre da Moeda, Rokin,
o mercado ﬂutuante das ﬂores, a Praça Dam, o Palácio
Real, o Monumento Nacional, a Estação Central, a Igreja
de São Nicolau, o bairro judeu, etc. Também visitaremos
uma fábrica de lapidação de diamantes. Resto do dia livre
ou, se desejar, poderá realizar uma excursão opcional a
Marken e Volendam. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação romana,
onde se destaca sua bela Catedral gótica. Pela tarde realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno. Desembarque e continuação a Frankfurt. Tempo livre para conhecer
o centro do centro histórico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos
artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha. Continuação a Innsbruck. Assistência opcional a um
típico espetáculo tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou visita panorâmica opcional:
a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro, a Pintura Circular. Saida para Pádua para
conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre os
séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana,
cujo interior, além das suas excelentes obras escultóricas,
se encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel.
Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Cruzeiro pela Lagoa de Veneza, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos
a cúpula de Santa Maria da Saúde e o exterior do Palácio
dos Doges. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica
do cristal de Murano e resto do dia livre. Excursão opcional
onde, além de um passeio em gôndola por seus canais, se
conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um
passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Ape-
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SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”:
a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc.
À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de
São Pedro. Tarde livre ou desejar, poderá aproveitar para
realizar uma interessantíssima excursão opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional à Pompéia
e os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visitaremos a Ilha de Capri, ponto de encontro da
alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre ate a hora do traslado ao aeroporto para sair em aviao a sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7354
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso
a Nice e acomodação.

TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira
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ninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
de Santa Maria del Fiore, o campanário, o Batistério com
as Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza
Signoria com o Palácio Vecchio, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou visita opcional
onde poderá conhecer com maior comodidade e com
as explicações de um guia local experto o Davi, uma das
obras primas de Michelangelo. Acomodação.

2

ITÁLIA

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como
“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7353

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioría dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita con guía local y/o excursiones (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Madri, Paris, Londres, Bruxelas e
Amsterdã · Cruzeiro pelo Reno · Paseo panorámico por
la Laguna Venezana · Panorâmicas de Florença, Roma e
Barcelona
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Segundo itinerário)
· Bordeaux · Chambord · Valle del Loira · Canal da Mancha
· Eurotúnel · Bruges · Rotterdã · Haia · Colônia · Vale do
Reno · Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck
· Padua · Asís · Pisa · Nice · Zaragoza
(*) OPC: RETORNO ROMA / ESPANHA EM BARCO
(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Consultar página 16.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Madri

Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
3*S
Novotel Madrid Center (S) Cidade
4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
4*
Ibis Bastide (T)
Cidade
3*
Paris
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
Novotel París Est (S)
Periferia
4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Cidade
TurS
Ibis Wembley (T)
Cidade
Tur
Novotel London West (S)
Cidade
1ª
Britannia International (S)
Cidade
1ª
Bruxelas Ibis Brussels City St. Catherine (T) Centro
3*
Novotel Tour Noire (S)
Centro
4*
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport (T) Aeroporto
3*S
Novotel Amsterdam City (S) Cidade
4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Cidade
4*
Mercure Residenz (T)
Cidade
4*
Innsbruck Alpinpark (T) / Alphotel (S) Cidade
4*
Grauer Bär (S)
Centro
4*
Veneza
Novotel (S) / Albatros (T)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Niza
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Cidade
4*
Abba Garden (S)
Espluges de Llobregat 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7353
Tentação
Seleção
ST7354
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

DUPLO

DUPLO

27
27

8
8

3.890
4.475

24
24

7
7

3.465
3.935

SINGLE

SINGLE

Madri - Madri
4.795 3.600 4.505
5.830 4.040 5.395
Madri - Roma
4.260 3.205 4.000
5.130 3.560 4.755
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7357

25

6

3.275 $

ST7358

23

6

3.045 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia,
a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os
jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional
ao Museu do Louvre, e também conheceremos os apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de
Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa
em seu esplendor e o modelo para as residências reais
em toda Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional,
poderá conhecer, com nosso guia local, o famoso Bairro
Latino, o interior da Catedral de Notre Dame. Por último,
poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, dando
um relaxante passeio pelo Bateau Mouche pelo rio Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário
bairro das ﬁnanças La Defense, onde deixaram marca os
mais importantes arquitetos dos séculos XX e XXI em suas
imponentes construções, onde destaca o Grande Arco La
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen
e que se inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais para atravessar o Canal da Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada
a Londres e tarde livre para passear pelos lugares como
Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se
desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a
um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos
esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre.
Se desejar, poderá realizar uma interessante excursão opcional ao Castelo de Windsor. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia. À continuação, seguiremos para a Torre de
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar
o Canal da Mancha no “Shuttle” *, com duração de 35
minutos. Chegada a Bruges, onde teremos tempo livre para desfrutar do encanto das suas casas e canais,
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, a
Basílica do Sangue Sagrado do século XII, localizada na
fortaleza (Burg), onde se guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar
e acomodação.
* Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente
poderá ser realizado em ferry de Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São
Miguel, Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração industrial da Holanda e com um dos maiores portos do mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Países
Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibilidade de realizar uma visita panorâmica opcional e guiada,
incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a
Amsterdã. Possibilidade de realizar um passeio inesquecível em lancha, descobrindo a cidade a partir dos seus
canais, conhecendo entre outros lugares, o famoso bairro
vermelho, o Canal dos Príncipes, onde veremos a Igreja do
Oeste e a Casa da Ana Frank, o Canal dos Senhores, o Rio
Amstel com a famosa Ponte Fina e o Stopera, etc. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre da Moeda, Rokin,
o mercado ﬂutuante das ﬂores, a Praça Dam, o Palácio
Real, o Monumento Nacional, a Estação Central, a Igreja
de São Nicolau, o bairro judeu, etc. Também visitaremos
uma fábrica de lapidação de diamantes. Resto do dia livre
ou, se desejar, poderá realizar uma excursão opcional a
Marken e Volendam. Em ambos, ainda hoje se conserva as
casas de madeira e alguns dos seus habitantes vestem os
trajes tradicionais do país. Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação romana,
onde se destaca sua bela Catedral gótica. Pela tarde realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno. Desembarque e continuação a Frankfurt. Tempo livre para conhecer
o centro do centro histórico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos Rothenburg ob der Tauber. Tempo livre para
conhecer um dos conjuntos artísticos medievais melhor
conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e
que convida ao passeio por suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Continuação a Innsbruck. Assistência opcional a um típico espetáculo tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou visita panorâmica opcional:
a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro, a Pintura Circular. Saida para Pádua para
conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre os
séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana,
cujo interior, além das suas excelentes obras escultóricas,
se encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel.
Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Cruzeiro pela Lagoa de Veneza, para chegar, navegando, ao coração de Veneza. Desembarcaremos
e visitaremos uma fábrica do cristal de Murano e resto do
dia livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um passeio em gôndola por seus canais,
se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um
passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença. Visita panorâmica: o
Duomo de Santa Maria del Fiore, o campanário, o Batistério com as Portas do Paraíso, a Ponte Vecchio, a Piazza
Signoria com o Palácio Vecchio, etc. Tempo livre ou visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade
e com as explicações de um guia local o Davi, uma das
obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os
Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. À continuação tempo livre ou se desejar, poderá
realizar uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde
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livre ou desejar, poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão opcional onde poderá conhecer o
interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica
de Santa Maria Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional à Pompéia
e os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visitaremos a Ilha de Capri, ponto de encontro da
alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana até chegar à Costa Azul francesa. Chegada
a Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da
Costa Azul. Possibilidade de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer
Montecarlo, com tempo livre para visitar seu famosíssimo
Cassino ou para tomar algo no Café de Paris, visitaremos
também Mônaco, onde poderemos admirar o palácio da
Família Grimaldi e umas fantásticas vistas sobre a baía
desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.
TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.
essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago
Maior e como testemunha de sua visita, deixaria uma coluna de mármore conhecida popularmente como “o Pilar”.
Continuação para Madri. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7358
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ESPANHA

1 Florença

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da
Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos,
junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá,
o Paseo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. Tarde
livre para explorar as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas das inúmeras “terrazas”
espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das
ruas de Madri. Como toque ﬁnal a este dia, à noite você
poderá assistir, opcionalmente, a um show de ﬂamenco
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à Toledo,
cuja riqueza cultural vêm marcada pela exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã,
hebraica e muçulmana. Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma
visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos
pelas suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a
entrada na Catedral, considerada como uma das obras
primas a arte espanhola. Acomodação.
SÁBADO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Paris

Periferia
3*
Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
Periferia
4*
Novotel París Est (S)
TurS
Premier Inn Hanger Lane (T) Cidade
Cidade
Tur
Ibis Wembley (T)
Novotel London West (S)
Cidade
1ª
Cidade
1ª
Britannia International (S)
Ibis Brussels City St. Catherine (T) Centro
3*
Centro
4*
Novotel Tour Noire (S)
Ibis Amsterdam Airport (T) Aeroporto
3*S
4*
Novotel Amsterdam City (S) Cidade
4*
Leonardo Royal Frankfurt (S) Cidade
Cidade
4*
Mercure Residenz (T)
Alpinpark (T)
Cidade
4*
Centro
4*
Grauer Bär (S)
Cidade
4*
Alphotel (S)
Mestre
4*
Novotel (S)
Marguera
4*
Holiday Inn (S)
Mestre
4*
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Osmannoro
4*
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
Centro
3*
B&B City Center (T)
Osmannoro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Centro
3*
Kyriad Centre Port (T)
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Centro
4*
Novotel Nice Centre (S)
Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
4*
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Espluges de Llobregat 4*
Abba Garden (S)
4*
Novotel Madrid Center (S) Cidade
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
3*S
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*

Londres

Bruxelas
Amsterdã
Frankfurt
Innsbruck

Veneza

Florença

Roma

FIM DO ITINERÁRIO ST7357
Niza
SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

Barcelona

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioría dos hotéis).
· Refeições: 6
Visita con guía local y/o excursiones (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas e Amsterdã
· Cruzeiro pelo Reno · Paseo panorámico por la Laguna
Venezana · Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona
e Madri
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Segundo itinerário)
· Canal da Mancha · Eurotúnel · Bruges · Rotterdã · Haia ·
Colônia · Vale do Reno · Frankfurt · Rothenburg - ob der
Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Pisa · Nice · Zaragoza

(*) OPC: RETORNO ROMA / ESPANHA EM BARCO
(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Consultar página 16.

Madri

SITUAÇÃO

CAT.

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7357
Tentação
Seleção
ST7358
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

25
25

6
6

23
23

6
6

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

Paris - Madri
3.565 4.395 3.275
4.080 5.330 3.665
Paris - Madri
3.330 4.090 3.045
3.810 4.950 3.405

SINGLE

4.105
4.915
3.805
4.545
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DIAS REFEIÇÕES
20

5

Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.

PREÇO BASE

2.660 $

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES- BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar o
Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 35 minutos.
Chegada a Bruges, onde teremos tempo livre para desfrutar do encanto das suas casas e canais, do Lago do Amor,
o Beatério, as Praças Grote Markt, cercada por esplêndidas fachadas como as do Palácio Provincial, o salão dos
tecidos ou “De Lakenhalle” e o imponente monumento
conhecido como Atalaya, símbolo da liberdade e da autonomia de Bruges, a Basílica do Sangue Sagrado do século
XII, localizada na fortaleza (Burg), onde se guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Continuação a
Bruxelas. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a capital francesa. Se você desejar,
poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde
poderemos conﬁrmar o porquê está considerada por muitos pela cidade mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia,
a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os
Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, Bairro de St-Germain,
os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, onde se encontra uma maravilhosa coleção artística, que vai desde as obras primas da antiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotracia até
a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo
arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os
apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins,
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela tarde,
em uma nova visita opcional, poderá conhecer o famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. À continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo
de Paris e obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio
pelo Bateau Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus
museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da
capital do Sena, desde o tradicional bairro Le Marais,
onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o
revolucionário bairro das ﬁnanças La Defense, onde
deixaram marca os mais importantes arquitetos dos
séculos XX e XXI em suas imponentes construções,
onde destaca o Grande Arco La Defense, desenhado
pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen e que se inaugurou
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*Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente
poderá ser realizada em ferry de Dover a Calais.
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em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução
Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais para atravessar o Canal da Mancha em um minicruzeiro. Chegada a Londres e
tarde livre para passear pelos lugares tão emblemáticos
como Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc.
Se desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional,
a um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos
esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre.
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional fora de
Londres para conhecer um dos lugares mais famosos da
tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior e mais
antigo dos habitados de todo o mundo, sendo uma das
residências oﬁciais da monarquia britânica há 900 anos.
Conheceremos o interior, onde se destaca a Capela de São
Jorge, de princípios do século XVI, construída em estilo
Tudor e o lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e sua terceira esposa,
Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos
do Estado, com obras de grandes artistas como Canaletto,
Rembrandt e Rubens, entre outros. Retorno a Londres
para continuar conhecendo a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia. À continuação, seguiremos para a Torre de

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São
Miguel, Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração industrial da Holanda e com um dos maiores portos do mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Países
Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibilidade de realizar uma visita panorâmica opcional e guiada,
incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a
Amsterdã. Possibilidade de realizar um passeio em lancha,
descobrindo a cidade a partir dos seus canais, conhecendo entre outros lugares, o famoso bairro vermelho, o Canal dos Príncipes, onde veremos a Igreja do Oeste e a Casa
da Ana Frank, o Canal dos Senhores, o Rio Amstel com a
famosa Ponte Fina e o Stopera, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre da Moeda,
Rokin, o mercado ﬂutuante das ﬂores, a Praça Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa de Berlage,
a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação
de diamantes, onde nos mostrarão todo o processo da
extração do cristal bruto até a conversão em brilhante.
Resto do dia livre ou, se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional que nos fará mergulhar na Holanda
tradicional, visitando seus povoados marinheiros, onde
veremos a perfeita harmonia existente, entre as diferentes comunidades culturais e religiosas nos Países Baixos.
Marken, povoado de pesca com uma longa tradição
protestante que originalmente era uma ilha e, hoje em
dia, unido ao continente por um dique e Volendam, população católica onde, além de aproveitar para realizar
compras interessantes, poderá degustar pratos de peixe,
característicos da região. Em ambos, ainda hoje se conserva as casas de madeira e alguns dos seus habitantes
vestem os trajes tradicionais do país. Acomodação.
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DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação romana,
onde se destaca sua bela Catedral gótica que com seus
156 metros de altura, foi o edifício mais alto do mundo até
ﬁnais do século XIX e foi praticamente o único que ﬁcou
em pé depois dos bombardeios da 2ª Guerra Mundial. Pela
tarde realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno,
enquanto contemplamos povoados, vinhas e castelos característicos da região da Renânia, onde nos encontramos.
Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira
da Alemanha e que durante dois séculos foi o lugar de
coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, o centro
do centro histórico, com suas casas patrícias do século XV.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos
artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio por
suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido a sua
aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias produções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio de
Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal para
os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo nessa
cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos
de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo
tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro,
a Pintura Circular. Saida para Pádua para conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e
XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior,
além das suas excelentes obras escultóricas, se encontram
os vestígios do santo. Continuação ao hotel. Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi, uma das obras
primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma.
Visita panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os
Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar uma visita opcional da Roma Barroca, onde
conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da
cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os edifícios, monumentos e inúmeros tesouros da capital da Itália. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional aos
Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura
universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a
Pietá” de Michelangelo. Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião a sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioría dos hotéis).
· Refeições: 5
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerário)
· Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas e Amsterdã
· Cruzeiro pelo Reno · Cruzeiro pela Lagoa de Veneza
· Panorâmicas de Florença e Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerário)
· Canal da Mancha · Eurotúnel · Bruges · Rotterdã · Haia ·
Colônia · Vale do Reno · Frankfurt · Rothenburg - ob der
Tauber · Innsbruck · Padua · Assis
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Paris

Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Novotel París Est (S)
Londres
Premier Inn Hanger Lane (T)
Ibis Wembley (T)
Novotel London West (S)
Britannia International (S)
Bruxelas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T)
Novotel Tour Noire (S)
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport (T)
Novotel Amsterdam City (S)
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S)
Mercure Residenz (T)
Innsbruck Alpinpark (T) / Alphotel (S)
Grauer Bär (S)
Veneza
Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T) / Smart Hotel (T)
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
Dei Congresi (S)
H. Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)

Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Aeroporto
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Mestre
Marguera
Mestre
Cidade
Cidade
Osmannoro
Cidade
Centro
Osmannoro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

3*
3*
4*
TurS
Tur
1ª
1ª
3*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7359
Tentação
Seleção

DIAS

20
20

REFEIÇÕES

5
5

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.870
3.290

Paris - Roma
3.520 2.660
4.270 2.940

3.310
3.920
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GRANDES ROTEIROS EUROPEUS

ST7366

ST7367

MADRI E EUROPA INIMITÁVEL I E II
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7366

21

6

2.910 $

ST7367

18

5

2.525 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada a Madri e traslado ao hotel. Restante do dia livre
para desfrutar dos recantos desta cidade. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
a Calle Alcalá, Paseo da Castellana, etc. Tarde livre ou excursão opcional para Toledo. Pela noite, poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
PARIS
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto para ir, em avião, a Paris. Chegada e traslado ao hotel.
Tempo livre. Pela noite, tour opcional da Paris Iluminada,.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o Bairro
de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, visita opcional
do Palácio de Versalhes e seus jardins. Foi símbolo da
monarquia francesa em seu esplendor e o modelo para
residências reais em toda Europa. Pela noite, assistência
opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional para conhecer o
Bairro Latino. Em seguida, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo de Paris e, por último,
poderá conhecer Paris de outro ponto de vista, dando um
relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tarde, visita opcional do Museu do Louvre, e também conheceremos os aposentos de Napoleão. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída a Bélgica, onde realizaremos um
percorrido pela região de Flandes. Conheceremos Bruges, onde teremos tempo livre para desfrutar do encanto
das suas casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as
Praças Grote Markt, cercada por esplêndidas fachadas
como as do Palácio Provincial,e o imponente monumento
conhecido como Atalaya, a Basílica do Sangue Sagrado
do século XII, localizada na fortaleza (Burg), onde se guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.

438

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com
as Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de
São Miguel, Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio
da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração
industrial da Holanda e com um dos maiores portos do
mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibilidade de realizar uma visita panorâmica opcional e guiada, incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada
a Amsterdã. Passeio opcional em lancha, descobrindo a
cidade a partir dos seus canais. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre da Moeda,
Rokin, o mercado ﬂutuante das ﬂores, a Praça Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, a Estação Central,
a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes. Resto
do dia livre ou, se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional a Marken e Volendam. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação romana,
onde se destaca sua bela Catedral gótica que com seus
156 metros de altura, foi o edifício mais alto do mundo até
ﬁnais do século XIX. Pela tarde realizaremos um cruzeiro
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhas
e castelos característicos da região da Renânia, onde nos
encontramos. Desembarque e continuação a Frankfurt,
que durante dois séculos foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Tempo
livre para conhecer Römerberg, o centro do centro histórico, com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos
artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio por
suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Continuação
a Innsbruck. Assistência opcional a um típico espetáculo
tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou visita panorâmica opcional:
a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro, a Pintura Circular. Saida para Pádua para
conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre os
séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana,
cujo interior, além das suas excelentes obras escultóricas,
se encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel.
Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se
encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo
André, o Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio
dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São
Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do
conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de
um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada
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“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
, o campanário construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio,
a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto
de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados
ﬂorentinos ou visita opcional onde poderá conhecer com
maior comodidade e com as explicações de um guia local
experto o Davi, de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os
Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. À continuação tempo livre ou se desejar, visita
opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças da cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima
da pintura universal) e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo
passeando pela cidade, o ou desejar, poderá aproveitar
para realizar uma interessantíssima excursão opcional
onde poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior.
Acomodação.

a Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da
Costa Azul. Excursão opcional ao Principado de Mônaco.
Regresso a Nice e acomodação.
TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira

essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago
Maior e como testemunha de sua visita, deixaria uma coluna de mármore conhecida popularmente como “o Pilar”.
Continuação para Madri. Acomodação.
QUINTA - FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME
Madri

Paris

Bruxelas
Amsterdã
Frankfurt
Innsbruck

Veneza

Florença

Roma

FIM DO ITINERÁRIO ST7366
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e os
magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana,
parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C.
Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço
em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião a sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet (na maioría dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerário)
· Panorâmicas de Madri, Paris, Bruxelas e Amsterdã ·
Cruzeiro pelo Reno · Passeio Panorâmico pela Lagoa de
Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma e Barcelona
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerário)
· Bruges · Rotterdã · A Haia · Colônia · Vale do Reno ·
Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck ·
Padua · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

FIM DO ITINERÁRIO ST7367
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana até chegar à Costa Azul francesa. Chegada

(*) OPC: RETORNO ROMA / ESPANHA EM BARCO
(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Consultar página 16.

Niza

Barcelona

SITUAÇÃO

CAT.

Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro
3*S
Nh Ribera de Manzanares (S) Cidade
4*
T3 Tirol (T)
Cidade
3*
Santos Praga (T)
Cidade
4*
Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
B&B Porte des Lilas (T)
Periferia
2*S
Ibis Brussels City St. Catherine (T) Centro
3*
Novotel Tour Noire (S)
Centro
4*
Ibis Amsterdam Airport (T) Aeroporto
3*S
Novotel Amsterdam City (S) Cidade
4*
Leonardo Royal Frankfurt (S) Cidade
4*
Mercure Residenz (T)
Cidade
4*
Alpinpark (T)
Cidade
4*
Grauer Bär (S)
Centro
4*
Alphotel (S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Barceló Aran Park (T)
Cidade
4*
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
Cidade
3*
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Cidade
4*
Abba Garden (S)
Espluges de Llobregat 4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7366
Tentação
Seleção
ST7367
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

DUPLO

21
21

6
6

3.195
3.660

18
18

5
5

2.735
3.140

SINGLE

Madri - Madri
3.880 2.910
4.690 3.305
Madri - Roma
3.310 2.525
4.010 2.840

SINGLE

3.595
4.335
3.100
3.710
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GRANDES ROTEIROS EUROPEUS

ST7368
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ITINERÁRIO
ST7368
ST7369

DIAS REFEIÇÕES
21
19

PREÇO BASE

6

2.630 $

6

2.400 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para
começar a conhecer a elegante capital francesa. Pela noite, se desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris
iluminado. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes desta capital: as Praças da Concórdia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o
Bairro de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, se desejar, visita opcional do Palácio de Versalhes e seus jardins.
Foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o
modelo para residências reais em toda Europa. Pela noite,
assistência opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional para conhecer o Bairro Latino, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo de Paris que é obra prima da
arte gótica francesa e, por último, poderá conhecer Paris
de outro ponto de vista, dando um relaxante passeio no
Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tarde, visita opcional do
Museu do Louvre, e também conheceremos os aposentos de Napoleão. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída a Bélgica, onde realizaremos um
percorrido pela região de Flandes. Conheceremos Bruges, onde teremos tempo livre para desfrutar do encanto
das suas casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, localizada na fortaleza (Burg), onde se guarda a
relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Continuação
a Bruxelas. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São
Miguel, Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração industrial da Holanda e com um dos maiores portos do mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Países
Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibilidade de realizar uma visita panorâmica opcional e guiada,
incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a
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Amsterdã. Possibilidade de realizar um passeio inesquecível em lancha, descobrindo a cidade a partir dos seus
canais, conhecendo entre outros lugares, o famoso bairro
vermelho, o Canal dos Príncipes, onde veremos a Igreja do
Oeste e a Casa da Ana Frank, o Canal dos Senhores, o Rio
Amstel com a famosa Ponte Fina e o Stopera, etc. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre da Moeda, Rokin,
o mercado ﬂutuante das ﬂores, a Praça Dam, o Palácio
Real, o Monumento Nacional, a Bolsa de Berlage, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu, etc.
Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde nos mostrarão todo o processo da extração
do cristal bruto até a conversão em brilhante. Resto do dia
livre ou, se desejar, poderá realizar uma excursão opcional
que nos fará mergulhar na Holanda tradicional, visitando
seus povoados marinheiros. Marken, e Volendam. Em ambos, ainda hoje se conserva as casas de madeira e alguns
dos seus habitantes vestem os trajes tradicionais do país.
Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação romana,
onde se destaca sua bela Catedral gótica. Pela tarde realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhas e castelos característicos da
região da Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e
continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha e
que durante dois séculos foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Tempo livre
para conhecer Römerberg, o centro do centro histórico,
com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburg ob
der Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos
artísticos medievais melhor conservado de toda Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio por
suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido a sua
aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias produções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio de
Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal para
os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo nessa
cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos
de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo
tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro,
a Pintura Circular. Saida para Pádua para conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e
XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior,
além das suas excelentes obras escultóricas, se encontram

os vestígios do santo. Continuação ao hotel. Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi, uma das obras
primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”:
a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc.
À continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma
visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina
(obra prima da pintura universal) e a Basílica de São
Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar,
poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima
excursão opcional onde poderá conhecer o interior do
Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa
Maria Maior. Acomodação.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e os
magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana,
parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C.
Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço
em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso
a Nice e acomodação.
TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha
até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais belas
cidades espanholas e um dos principais portos da Europa.
Visita da Cidade Condal, onde passearemos por algumas
de suas praças mais conhecidas como a da Catalunha,
suas típicas ruas como as Ramblas, o porto, o exterior da
Sagrada Família, obra inspiratória e sem terminar e um
dos símbolos da arte moderna tão representado nesta
cidade, etc. Jantar e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira

essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como
“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA - FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7369

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da
Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos,
junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá,
o Paseo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. Tarde
livre para explorar as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas das inúmeras “terrazas”
espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das
ruas de Madri. Como toque ﬁnal a este dia, à noite você
poderá assistir, opcionalmente, a um show de ﬂamenco
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME
Paris

Bruxelas
Amsterdã
Frankfurt
Innsbruck

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus ou, se desejar, poderá realizar uma completíssima excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm
marcada pela exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, hebraica e muçulmana.
Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos pelas suas ruas e praças
mais emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma das obras primas a arte espanhola.
Acomodação.
SÁBADO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião a sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7368

Veneza

Florença

Roma

Nice

Barcelona

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet (na maioría dos hotéis).
· Refeições: 6
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerário)
· Panorâmicas de Paris, Bruxelas e Amsterdã · Cruzeiro
pelo Reno · Passeio Panorâmico pela Lagoa de Veneza
· Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona e Madri
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerário)
· Bruges · Rotterdã · A Haia · Colônia · Vale do Reno ·
Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck ·
Padua · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

(*) OPC: RETORNO ROMA / ESPANHA EM BARCO
(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Consultar página 16.

Madri

SITUAÇÃO

CAT.

Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
B&B Porte des Lilas (T)
Periferia
2*S
Ibis Brussels City St. Catherine (T) Centro
3*
Novotel Tour Noire (S)
Centro
4*
Ibis Amsterdam Airport (T) Aeroporto
3*S
Novotel Amsterdam City (S) Cidade
4*
4*
Leonardo Royal Frankfurt (S) Cidade
Mercure Residenz (T)
Cidade
4*
Alpinpark (T)
Cidade
4*
Grauer Bär (S)
Centro
4*
Cidade
4*
Alphotel (S)
Novotel (S)
Mestre
4*
Marguera
4*
Holiday Inn (S)
Albatros (T) / Smart Hotel (T) Mestre
4*
Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
Centro
3*
B&B City Center (T)
Osmannoro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Barceló Aran Park (T)
Cidade
4*
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Abba Garden (S)
Novotel Madrid Center (S)
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Cidade
4*
3*S
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7368
Tentação
Seleção
ST7369
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

DUPLO

21
21

6
6

2.900
3.390

19
19

6
6

2.640
3.100

SINGLE

Paris - Madri
3.585 2.630
4.420 3.045
Paris - Madri
3.255 2.400
4.020 2.765

SINGLE

3.315
4.075
3.015
3.685
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LISBOA E A VELHA EUROPA
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DIAS REFEIÇÕES

opcionalmente os Museus do Vaticano, com a Capela Sistina, obra prima da pintura universal, e a Basílica de São
Pedro, onde está a famosa “Pietá”. Pela tarde, se desejar,
possibilidade de realizar a visita opcional Roma Imperial:
o Coliseu, o Moisés de Michelangelo e a Basílica de Santa
Maria Maior. Jantar e acomodação.

PREÇO BASE

ST7371

20

5

2.900 $

ST7372

18

5

2.685 $

QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL: POMPÉIA,
NÁPOLES, CAPRI)
Café da manhã. Dia livre no qual poderá realizar uma visita opcional à região de Campania, visitando Pompéia e
os magníﬁcos restos arqueológicos desta cidade romana
parada no tempo pela erupção do vulcão Vesúvio no ano
de 79 d.C. À continuação, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região, cujo centro histórico
foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Por último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e lugar de encontro da alta sociedade
internacional. Com lugares maravilhosos como a Marina
Grande, os faragliones, as grutas, etc. (esta excursão inclui
almoço em Capri). Regresso a Roma. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7371
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para um primeiro contato com esta bela cidade, para
apreciar as suas praças e os seus bairros. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobridores, o célebre e típico bairro Alfama, o Carmo,
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou se desejar
poderá realizar uma interessante excursão opcional a Costa de Lisboa, para conhecer as cidades de Estoril, famosa
pelo seu cassino, Cascais, vila de pescadores, e a magníﬁca Sintra, rodeada de uma bonita serra e que se destaca
pelos famosos palácios. Visita do Palácio Nacional, com
suas célebres chaminés. Regresso a Lisboa. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída a Fátima, cidade extremamente
conhecida devido as aparições da Virgem apartir de 13 de
maio de 1917 a três pastorzinhos junto a Cova da Iria. Continuação a Madri. Chegada e tempo livre. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7372
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para começar a conhecer a capital. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos a visita panorâmica da capital do Reino da Espanha, cidade cheia de
contrastes, a qual juntamente com o nosso guia local conheceremos: as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno,
a Porta de Sol, a Gran Via, a Rua mayor, o exterior da Praça
de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, o Passeio do Prado, o
Passeio da Castelhana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional a Toledo, onde realizaremos uma completa visita panorâmica, a qual passearemos
por suas ruas medievais e conheceremos a Catedral gótica
do século XIII. Pela noite, possibilidade de assistir opcio-
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QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrusca e pátria de São Francisco, e tempo livre para conhecer
as Basílicas, com seus magníﬁcos afrescos realizados por
Giotto e Cimabue, e a tumba do Santo. Continuação a Siena e tempo livre para conhecer seu centro histórico medieval. Continuação a Florença, capital da Toscana e berço
do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Jantar e acomodação.
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nalmente a um espetáculo de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para tomar um voo com destino a Roma
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer a Cidade Eterna. Se desejar,
poderá realizar uma visita opcional da Roma Barroca, a
qual percorreremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade milenária, conhecendo juntamente como
nosso guia local as praças mais emblemáticas da cidade e
os chafarizes mais representativos, como o Chafariz dos
Quatro Rios na Piazza Navona, a Fontana de Trevi, etc.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma interessante visita panorâmica que, com as explicações do nosso
guia local, conheceremos mais da história e dos principais
edifícios da “Cidade Eterna”. Passaremos palas margens
do Tiber, pela Avenida dos Fóruns Imperiais, a Piazza
Venezia, o Coliseu (exterior), o Circo Máximo, Trastevere.
Almoço. Restante do dia livre ou possibilidade de visitar

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de
Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o
campanário construído por Giotto, o Batistério onde podemos apreciar as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti,
a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio
e o seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande
riqueza artística, etc. Restante da tarde livre que pode ser
aproveitada para realizar compras nos famosos mercados
da cidade, ou aproveitar para realizar uma visita opcional
aos museus ﬂorentinos, onde se encontram alguns tesouros desta cidade: o Davi, uma das obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Almoço durante o percurso, para chegar a Pádua
e visitar livremente a Basílica de Santo Antônio, construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra de arte
gótica italiana. Jantar e acomodação na região do Vêneto.
DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do arqui-
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pélago: Santo André, o Lido ou Murano, entre outras, para
chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso
à Praça de São Marcos. Resto do dia livre para passear por
esta cidade única, construída entre 18 ilhotes. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na Região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Saída até chegar a Lucerna, uma das cidades mais charmosas da Europa Central. Tempo livre para
conhecer o seu centro histórico, que se destaca pela Ponte
da Capela, a Igreja dos Jesuítas e as praças medievais com
edifícios adornados de pinturas. Continuação a Zurique.
Tempo livre na cidade que hoje é a capital ﬁnanceira e
econômica da Confederação Helvética, e onde se encontram os maiores bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de cruzar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado da Alsácia e Borgonha, até chegar à capital francesa. Pela noite,
Tour opcional Paris iluminado, onde poderemos descobrir
a cidade que é considerada por muitos como a mais bela
do mundo. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre Eiffel, a Praça
da Concórdia, uma das mais belas do mundo, da Ópera
de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, a Champs
Élysées, o Arco do Triunfo, mandado construir por Napoleão, o Bairro de St. Germain, Bulevares, dos Inválidos,
a Ponte de Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos maiores museus
do mundo, junto com o Hermitage de São Petersburgo,
o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado de Madri, e
onde se encontra uma maravilhosa coleção artística, que
vai desde as obras primas da antiguidade, como a Vênus de Milo, até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro,
realizada pelo arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming Pei, que da acesso ao Museu, e também
conheceremos os apartamentos de Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais
simbólicos de Paris, visitando opcionalmente o cabaré Le
Lido. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, poderá visitar
opcionalmente o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as residências reais em toda Europa. Descubriremos na nossa
visita guiada, além dos maravilhosos jardins, as salas mais
famosas do palácio, como a Galeria dos Espelhos, a capela
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real, os aposentos privados, etc. Pela tarde, em outra visita
opcional, poderá conhecer juntamente com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual
parisiense e cenário da revolução de Maio de 68, e em
seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
outro dos símbolos de Paris, obra prima da arte gótica
francesa e local de coroação de reis e imperadores, e que
serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O
corcunda de Notre Dame” de Victor Hugo e por último,
poderá conhecer Paris realizando um relaxante passeio
em Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais, para cruzar o Canal da Mancha em um agradável mini-cruzeiro.
Chegada em Londres e tarde livre para percorrer lugares
tão emblemáticos como Oxford St, Knightsbridge Road,
Hyde Park etc. Se desejar, poderá realizar um Pub Tour
opcional, incluindo uma bebida num típico pub londrino.
Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e o Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou se desejar, poderá
realizar uma interessante excursão opcional fora de
Londres, para descobrir um dos lugares mais famosos
da tradição britânica: O Castelo de Windsor, o maior
e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das
residências oﬁciais da monarquia britânica há mais de
900 anos. Conheceremos seu interior, com destaque a
Capela de São Jorge, do início do século XVI, construída em estilo Tudor e lugar onde foram enterrados 10
reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e a
sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos
do Estado, com importantes obras de grandes artistas
como Canaletto, Rembrandt e Rubens entre outros. Regresso a Londres para terminar de conhecer a cidade.
Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o
Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar de algum
dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Se desejar,
poderá realizar uma visita opcional ao Museu Britânico, o
qual possui peças de todos os territórios por onde passou
o Império Britânico, e onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e
à continuação, visitaremos o monumento mais antigo da
cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se
encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Lisboa
· Panorâmica de Madri
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença.
· Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Fátima · Assis · Pisa · Padua · Siena · Lucerna · Zurique ·
Canal da Mancha

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE
Lisboa
Madri
Roma
Florença
Veneza
Zurique

Paris
Londres

NOME

SITUAÇÃO

Ibis Jose Malhoa
Altis Park
T3 Tirol
Santos Praga
Fleming Hotel
American Palace
Ibis Firenze nord
First
Albatros
Smart Hotel
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Ibis London Excel
Ibis London Wembley

CAT.

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade

2*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
Tur
Tur

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7371
Tentação

ITIN.

ST7372
Tentação

DIAS

20

DIAS

18

REFEIÇÕES

5

REFEIÇÕES

5

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Lisboa - Londres
3.070 3.720 2.900 3.550
TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Madri - Londres
2.830 3.405 2.685 3.260
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DIAS REFEIÇÕES

a povoados tão bonitos como San Remo ou Gênova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos Milagres,
com a sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre inclinada. Continuação a Roma e tempo livre para começar a
conhecer a Cidade Eterna. Jantar e acomodação.

PREÇO BASE

ST7373

20

2

2.525 $

ST7374

18

2

2.330 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7373
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para um primeiro contato com esta bela cidade, para
apreciar as suas praças e os seus bairros. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobridores, o célebre e típico bairro Alfama, o Carmo,
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou se desejar
poderá realizar uma interessante excursão opcional à Costa de Lisboa, para conhecer as cidades de Estoril, famosa
pelo seu cassino, Cascais, vila de pescadores, e a magníﬁca Sintra, rodeada de uma bonita serra e que se destaca
pelos famosos palácios. Visita do Palácio Nacional, com
suas célebres chaminés. Regresso a Lisboa. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída a Fátima, cidade extremamente
conhecida devido as aparições da Virgem apartir de 13 de
maio de 1917 a três pastorzinhos junto a Cova da Iria. Continuação a Madri. Chegada e tempo livre para começar a
conhecer a capital da Espanha. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7374
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, porta de entrada a Europa, e traslado
ao hotel. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos
recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer
suas características “tavernas”. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos a visita panorâmica da capital do Reino da Espanha, cidade cheia de
contrastes, a qual juntamente com o nosso guia local conheceremos: as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno,
a Porta de Sol, a Gran Via, a Rua mayor, o exterior da Praça
de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, o Passeio do Prado, o
Passeio da Castelhana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional a Toledo, onde realizare-
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mos uma completa visita panorâmica, a qual passearemos
por suas ruas medievais e conheceremos a Catedral gótica
do século XIII. Pela noite, possibilidade de assistir opcionalmente a um espetáculo de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comunidade Autônoma de Aragón, localizada as margens do
rio Ebro, um dos mais importantes da Espanha. Tempo
livre para conhecer a Basílica da Nossa Senhora de Pilar,
padroeira da Hispanidade. Segundo a lenda, neste lugar
foi a aparição da Virgem a Santiago o Maior. Continuação
a Barcelona. Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, o
exterior da Sagrada Familía, Montjuic, lugar famoso por
celebrar a maior parte dos acontecimentos das olimpíadas
de 1992. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída a Costa Azul, local de encontro da
alta sociedade européia. Chegada a Nice, sua capital. Excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer
Montecarlo, onde teremos tempo livre para visitar o Cassino ou tomar algo no Café de Paris. Visitaremos também
Mônaco, passeando por suas ruelas até a Praça do Palácio
da família Grimaldi, com fantásticas vistas sobre a baía
desde o mirante. Regresso a Nice. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída a Riviera Italiana, passando próximo

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela
Sistina (máxima consagração artística de Michelangelo) e
a Basílica de São Pedro, a igreja católica mais importante
do mundo. Tarde livre onde também há a possibilidade
de realizar, opcionalmente, uma interessantíssima excursão: o Coliseu, onde, na Antiguidade, a luta de gladiadores
mostrou o poder da “Capital do Mundo”. À continuação,
visitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio
ﬁnalizará com uma visita que nos levará ao coração do
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir
e admirar um dos lugares mais emblemáticos da Cidade
Eterna: A Fontana de Trevi, imortalizada pelo cinema no
ﬁlme “La Dolce Vita” e onde poderá cumprir com a tradição de jogar uma moeda para voltar à Roma, que certeza que lhe esperará de braços abertos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL: POMPÉIA, NÁPOLES, CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional à Pompéia e
os magníﬁcos restos arqueológicos desta cidade romana
parada no tempo pela erupção do vulcão Vesúvio no ano
de 79 d.C. À continuação, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região, cujo centro histórico
foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Por último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e lugar de encontro da alta sociedade
internacional. Com lugares maravilhosos como a Marina
Grande, os faragliones, as grutas, etc. (esta excursão inclui
almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída a Florença, capital da Toscana e
berço do Renascimento, e hoje em dia um dos principais
centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
onde podemos apreciar as famosas Portas do Paraíso de
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio
Vecchio e o seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma
grande riqueza artística, etc. Restante da tarde livre que
pode ser aproveitada para realizar compras nos famosos
mercados da cidade. Acomodação.
DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria
da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e
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a Piazzeta, lugar de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se por seus canais,
suas ruas e suas secretas praças, onde encontrará inﬁnitos
detalhes que fazem que Veneza seja uma cidade única no
mundo. Excursão opcional onde, além de um romântico
passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade.
Acomodação na região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Pela manhã percorreremos a chamada
Itália Continental, paralela a cadeia de montanhas dos
Alpes, até chegar a fronteira com a Confederação Helvética. Percorrendo a Suiça Italiana, conhecendo o Cantão
de Tessino, passando junto a belos povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos posteriormente na
Suíça Alemã e chegar à Lucerna, uma das cidades mais
charmosas da Europa Central. Tempo livre para conhecer
o seu centro histórico, que se destaca pela Ponte da Capela, a Igreja dos Jesuítas e as praças medievais com edifícios adornados de pinturas. Continuação a Zurique, na
desembocadura do rio Limmat e do lago de Zurique, que
com seus 360.000 habitantes é o centro mais povoado
da Suíça. Tempo livre na cidade que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica da Confederação Helvética, e onde
se encontram os maiores bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de cruzar a
fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado da Alsácia e Borgonha, até chegar à capital francesa.
Pela noite, Tour opcional Paris iluminado, onde poderemos descobrir a cidade que é considerada por muitos
como a mais bela do mundo. Percorreremos suas praças,
a île de la Cité, o Bairro Latino, a Champs Élysées, a Torre
Eiffel iluminada, as avenidas repletas de luxo, o Rio Sena,
etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre Eiffel, as Praças
da Concórdia e da Ópera, a Champs Élysées, o Arco do
Triunfo, o Bairro de St. Germain, os Bulevares, etc. Pela
tarde, realizaremos uma visita opcional ao Museu do
Louvre, onde conheceremos uma das melhores coleções
artísticas do mundo, que vai desde as obras primas da
antiguidade, como a Vênus de Milo, até a revolucionária
Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norteamericano de origem chinesa Ieo Ming Pei, que da acesso
ao Museu, e também conheceremos os apartamentos de
Napoleão. Pela noite, visita opcional ao cabaré Le Lido.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Poderá visitar opcionalmente o
Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em
seu esplendor e modelo para as residências reais em toda
Europa. Descubriremos na nossa visita guiada, além dos
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maravilhosos jardins, as salas mais famosas do palácio,
como a Galeria dos Espelhos, a capela real, os aposentos
privados, etc. Pela tarde, em outra visita opcional, poderá conhecer juntamente com o nosso guia local o famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de Maio de 68, e em seguida visitaremos
o interior da Catedral de Notre Dame, outro dos símbolos
de Paris, obra prima da arte gótica francesa e local de coroação de reis e imperadores, e que serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O corcunda de Notre Dame” de Victor Hugo e por último, poderá conhecer
Paris realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche
pelo Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais, para cruzar o
Canal da Mancha em um agradável mini-cruzeiro. Chegada em Londres e tarde livre para percorrer lugares
tão emblemáticos como Oxford St, Knightsbridge Road,
Hyde Park etc. Se desejar, poderá realizar um Pub Tour
opcional, incluindo uma bebida num típico pub londrino.
Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e o Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert
Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou se desejar, poderá
realizar uma interessante excursão opcional fora de
Londres, para descobrir um dos lugares mais famosos
da tradição britânica: O Castelo de Windsor, o maior
e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das
residências oﬁciais da monarquia britânica há mais de
900 anos. Conheceremos seu interior, com destaque a
Capela de São Jorge, do início do século XVI, construída
em estilo Tudor e lugar onde foram enterrados 10 reis
da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e a sua
terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos do
Estado, com importantes obras de grandes artistas. Regresso a Londres para terminar de conhecer a cidade.
Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o
Soho e o animado Covent Garden, etc. Se desejar, poderá
realizar uma visita opcional ao Museu Britânico, o qual
possui peças de todos os territórios por onde passou o
Império Britânico, e onde poderá admirar, além dos frisos
do Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e à
continuação, visitaremos o monumento mais antigo da
cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se
encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 2
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Lisboa, Madri, Barcelona, Roma,
Florença, Paris e Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Fátima · Zaragoza · Nice · Pisa · Entrada em barco
privado a Veneza · Lucerna · Zurique · Canal da Mancha

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Altis Park
Madri
T3 Tirol
Santos Praga
Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Nice
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Roma
Barceló Aran Park
The Brand
Florença Ibis Firenze Nord
The Gate
Veneza
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Zurique Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Paris
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Londres Ibis London Excel
Ibis London Wembley

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Osmannoro
Sesto Fiorentin
Mestre
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade

2*
4*
3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
Tur
Tur

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7373
Tentação

ITIN.

ST7374
Tentação

DIAS

20

DIAS

18

REFEIÇÕES

2

REFEIÇÕES

2

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Lisboa - Londres
2.715 3.365 2.525 3.175
TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Madri - Londres
2.475 3.050 2.330 2.905
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ST7378

EUROPA UNIDA I

PAN
PA
ANORÂ
AN
OR
RÂMIC
ICA DESD
SD
DE O RI
RIO MOLD
DAVA
AVA
A · PRA
PRAG
GA
A

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7378

27

6

3.805 $

ST7379

20

5

2.390 $

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a Praça
da Cidade Velha com a Prefeitura, as igrejas de São Nicolau e Santa María de Týn, a ponte Carlos, a Praça Wenceslao, etc. Restante do dia livre. Se desejar, poderá realizar
uma visita opcional de Praga Santa: o Castelo de Praga,
com a Catedral de São Vito e o Palácio Real Velho, a Rua
de Ouro, etc. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre ou, se
você desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris
Iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre Eiffel, a Praça
da Concórdia, da Ópera de Garnier, a Champs Élysées,
o Arco do Triunfo, o Bairro de St. Germain, Bulevares,
dos Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos
maiores museus do mundo, e também conheceremos os
apartamentos de Napoleão. Pela noite, oportunidade de
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris,
visitando opcionalmente o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Palácio de
Versalhes e seus jardins. Este palácio foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as residências reais em toda Europa. Pela tarde, em outra visita
opcional, poderá conhecer juntamente com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, e em seguida visitaremos
o interior da Catedral de Notre Dame e, por último, poderá conhecer Paris realizando um relaxante passeio em
Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída pela região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims eram coroados os reis da
França. Chegada à Alemanha, onde embarcaremos em
um bonito cruzeiro pelo rio Reno para desfrutar de belas
paisagens: os povoados, os vinhedos e os castelos, característicos da região da Renânia. Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha e que
durante dois séculos foi local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para
conhecer seu centro histórico com o Castelo, os bairros de
São Sebaldo e São Lourenço, a Praça do mercado com a
Bela Fonte, o Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade
de realizar uma visita opcional guiada. Continuação a Praga. Jantar e acomodação.
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QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Karlovy
Vary, cidade balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX, quando se transformou em
um ponto de encontro da alta sociedade em procura de
tratamentos termais e local de descanso de grandes artistas. Se destacam as belíssimas colunatas construídas em
volta do rio Teplá. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando a Boêmia e a Moravia, duas das importantes regiões históricas
da República Tcheca e Eslováquia, país independente
desde 1993, cuja capital Bratislava foi a capital da Hungría durante a ocupação deste país pelo império otomano.
Chegada em Budapeste. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça dos Heróis,
o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, as Pontes das
Cadeias, Isabel e Margarita, o Bairo de Buda, o exterior
da Igreja Matías, o Bastão dos Pescadores, etc. Tarde livre
para continuar descubrindo esta cidade, passeando pelas
suas zonas comerciais. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional combinando um agradável passeio em
barco pelo Danúbio com um Goulash Party, para degustar da gastronomia húngara com seus famosos vinhos, ao
mesmo tempo em que assiste a um animado espetáculo
folclórico de música e danças típicas. Acomodação.
SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, com alguns dos
edifícios mais representativos de Viena e que representa
a máxima expressão do estilo historicista. Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado em torno da
Catedral de São Estevão, onde pararemos para visita-la
livremente, além de conhecer, entre outros lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua Kartner Strase,
com a Coluna da Peste, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, visita opcional da
Opera e do Palacio de Schonbrunn, residência de verão da
família imperial,. Restante da tarde livre. Se você desejar,
poderá assistir, opcionalmente, a um concerto de Valsa,
onde poderá escutar as valsas mais representativas da
tradição musical europeia, entre as quais não poderiam
faltar, as valsas mais conhecidas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale do
Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma das joias do
barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um
cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada de
funcionamento) de onde desfrutaremos das paisagens
da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou em
Krems. Retorno a Viena. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Saída para o sul da Áustria para, após
passar pelas regiões da Estiria e Carintia, atravessar os
Alpes Dolomitas que, com seus amplos vales cobertos de
bosques e prados, nos levam à região de Trentino - Alto
Adigio, nossa porta de entrada na Itália. Seguindo o curso
do rio Adige, chegaremos ao nosso hotel na Região do
Vêneto. Jantar e acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/
ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos
Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica:
o Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua
maravilhosa cúpula, o campanário construído por Giotto,
o Batistério com as famosas Portas do Paraíso, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio, etc.
Tempo livre ou se desejar poderá realizar uma visita opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi, uma das obras
primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da “Cidade Eterna”:
a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc.
À continuação tempo livre ou se desejar, visita opcional
da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as
praças mais belas da cidade. Jantar e acomodação.

GRANDES ROTEIROS EUROPEUS

ST7379

ST7379

EUROPA UNIDA II
ALEMANHA
Praga

COMEÇO
AMBOS ITIN.

1

3

Frankfurt

REP. TCHECA

3 Paris

Viena 3

Budapeste
2

ÁUSTRIA

HUNGRÍA

FRANÇA
ITÁLIA

2

Veneza
1

2

Florença

Nice
ESPANHA

3 ó 4

2

Barcelona

2

Madri
FIM
ITIN. ST7378

PR
PRA
P
RA
AÇA
ÇA DE
DE ESPA
ESP
ESP
PANH
ANH
NHA · ROMA
RO
OMA
MA

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal) e
a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Tarde
livre ou desejar, poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão opcional onde poderá conhecer o
interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica
de Santa Maria Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e os
resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no
tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, cujo
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta
sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc.
(Essa excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA - FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÀRIO ST7379
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Aproveite para visitar as inúmeras igrejas da cidade, autênticas obras de arte ou para
mergulhar na vida cotidiana conhecendo seus pitorescos
bairros, como o típico Trastevere. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu
esplendor original desde a Idade Média, com suas muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc.
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o
exterior do Hotel Negresco, seu centro histórico com o
mercado, etc. À continuação, realizaremos um passeio
inesquecível por uma das famosíssimas estradas panorâmicas costeiras, que passam pela Costa Azul e que nos
permitirá desfrutar do encanto das suas paisagens, povoados e elegantes vilas. Pararemos em Eze, onde visitaremos a fábrica de perfumes Fragonard. Continuação para
Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o exterior do
palácio família Grimaldi. Retorno ao hotel. Acomodação.

Roma

FIM
ITIN. ST7379

QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, residência do Papa e
capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo livre para
conhecer as marcas desse grandioso passado, que dão
uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos Papas;
a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte de Avignon”. Continuação até Barcelona. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça da Catalunha, as
Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família,
etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá fazer uma
visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, o Parque
Güell e o ”Pueblo Español”, museu ao ar livre, com réplicas
da arquitetura típica de várias regiões espanholas. Ali o
cliente degusta uma taça de champanhe. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre. Acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
a Calle Alcalá, Paseo da Castellana, etc. Tarde livre ou excursão opcional para Toledo. Pela noite, poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÀRIO ST7378

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Paris

Novotel París Est (S)
Periferia
Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Residenz (T)
Cidade
Praga
Duo (T)
Periferia
Olympick Cogress (T)
Cidade
Clarion Congress (S)
Cidade
International (S)
Cidade
Budapeste Mercure Buda (T)
Cidade
Leonardo (T)
Centro
Mercure Korona (S)
Centro
Novotel Budapest City (S) Cidade
Ibis Styles Budapest Center (S) Cidade
Viena
Senator (T) / Exe Vienna (T) Cidade
Austria Trend Ananas (S)
Centro
Rainers (S)
Cidade
Veneza Novotel (S)
Mestre
Holiday Inn (S)
Marguera
Albatros (T) / Smart Hotel (T) Mestre
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
Nil ( S)
Cidade
Novotel (S)
Osmannoro
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
B&B City Center (T)
Centro
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
Roma
Dei Congresi (S)
Cidade
H.Inn Pisana (S)
Cidade
Cristoforo Colombo (T)
Ciudad
Barceló Aran Park (T)
Ciudad
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Nice
Eden and Spa Hotel
Cannes
Barcelona Tryp Apolo / Catalonia Atenas Cidade
Abba Garden
Espluges de Llobregat
Madri
Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro
Nh Ribera de Manzanares (S) Cidade
T3 Tirol (T)
Cidade
Santos Praga (T)
Cidade

4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
3*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerário

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário)
· Panorâmica de Paris
· Cruzeiro pelo Reno · Panorâmicas de Praga, Budapeste
e Viena · Passeio panorâmico pela Lagoa Venezana ·
Panorâmica de Florença e Roma

ST7378
Tentação
Seleção

ITIN.

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerário)
· Vale do Reno · Frankfurt · Nüremberg · Assis · Lucca · Mónaco
· Montecarlo · Eze · Avignon · Barcelona · Madri

TEMPORADA 03 MAI / 06 SET

SAÍDAS QUINCENAIS

ST7379
Tentação
Seleção

DIAS

27
27

DIAS

20
20

REFEIÇÕES

6
6

REFEIÇÕES

5
5

DUPLO

SINGLE

Paris - Madri
3.805
4.710
4.140
5.495
TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.670
2.965

Paris - Roma
3.320 2.390
3.945 2.610

3.040
3.590
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ST7391

EUROPA AFORTUNADA I

CAS
CAS
CASAS
SA
AS
S E CANA
N IS · AMSTERD
MST
TERD
RD
DÃ

ITINERÁRIO
ST7391
ST7392

DIAS REFEIÇÕES
20
21

1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.

PREÇO BASE

5

2.455 $

5

2.540 $

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES- BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar o
Canal da Mancha no “Shuttle” *, com duração de 35 minutos. Chegada a Bruges, onde teremos tempo livre para
desfrutar do encanto das suas casas e canais, do Lago do
Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, cercada por esplêndidas fachadas como as do Palácio Provincial, o salão
dos tecidos ou “De Lakenhalle” e o imponente monumento conhecido como Atalaya, símbolo da liberdade e da
autonomia de Bruges, a Basílica do Sangue Sagrado do
século XII, localizada na fortaleza (Burg), onde se guarda a
relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Continuação
a Bruxelas. Jantar e acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité,
o lugar onde nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação
noturna dos Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fascinante iluminação, as ruas onde se encontram os grandes
da moda, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia, uma das mais bonitas do mundo, a Ópera de Garnier,
símbolo da França de Napoleão III, os Campos Elíseos,
o Arco do Triunfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares,
os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu
do Louvre, um dos mais importantes museus do mondo
e onde se encontra uma maravilhosa coleção artística,
que vai desde as obras primas da antiguidade, como a
Vênus de Milo até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano de origem
chinesa Ieo Ming Pei, que dá acesso ao Museu e também
conheceremos os apartamentos do Napoleão. Pela noite,
oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais belos e mais simbólicos de la cidade de Paris, o cabaré Le
Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e
o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com
nosso guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida
intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de
68. À continuação, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo de Paris e obra prima da arte
gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. Por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista,
dando um relaxante passeio pelo Bateau Mouche pelo rio
Sena. Acomodação.
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*Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente
poderá ser realizado em ferry de Dover a Calais.
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DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, até o revolucionário bairro das ﬁnanças La Defense, onde deixaram
marca os mais importantes arquitetos dos séculos XX e
XXI em suas imponentes construções. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais para atravessar o Canal da Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada
a Londres e tarde livre para passear pelos lugares tão
emblemáticos como Oxford Street, Knightsbridge Road,
Hyde Park etc.Passeio noturno opcional, a um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns
casos esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. Se desejar, poderá realizar uma interessante excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior e mais
antigo dos habitados de todo o mundo, sendo uma das
residências oﬁciais da monarquia britânica há 900 anos.
Retorno a Londres para continuar conhecendo a cidade.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de
Egiptologia. À continuação, seguiremos para a Torre de
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São
Miguel, Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração industrial da Holanda e com um dos maiores portos do mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Países
Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibilidade de realizar uma visita panorâmica opcional e guiada,
incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a
Amsterdã. Possibilidade de realizar um passeio inesquecível em lancha. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre da Moeda, Rokin,
o mercado ﬂutuante das ﬂores, a Praça Dam, o Palácio
Real, o Monumento Nacional, a Bolsa de Berlage, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu,
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de
diamantes. Resto do dia livre ou excursão opcional que
nos fará mergulhar na Holanda tradicional, visitando seus
povoados marinheiros, onde veremos a perfeita harmonia
existente, entre as diferentes comunidades culturais e religiosas nos Países Baixos. Marken, povoado de pesca com
uma longa tradição protestante que originalmente era
uma ilha e, hoje em dia, unido ao continente por um dique
e Volendam, população católica onde, além de aproveitar para realizar compras interessantes, poderá degustar
pratos de peixe, característicos da região. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação romana,
onde se destaca sua Catedral gótica que com seus 156
metros de altura, foi o edifício mais alto do mundo até
ﬁnais do século XIX e foi praticamente o único que ﬁcou
em pé depois dos bombardeios da 2ª Guerra Mundial. Pela
tarde realizaremos um cruzeiro pelo Rio Reno, enquanto
contemplamos povoados, vinhas e castelos característicos
da região da Renânia, onde nos encontramos. Desembar-
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que e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha e que durante dois séculos foi o lugar de coroação
dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico.
Tempo livre para conhecer Römerberg, o centro do centro
histórico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico com o Castelo
Imperial, os bairros de São Sebaldo e São Lourenço,
a Hauptmarkt (praça do mercado principal), com a
“Schöner brunner” (Bela Fonte) e a Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora), o Hospital do Espírito Santo, etc.
Possibilidade de fazer uma visita guiada. Continuação
a Praga. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judeu, Praça
da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, etc. Resto do dia livre para continuar conhecendo
a cidade, sem esquecer de descansar em uma das típicas
cervejarias ou assistir ao teatro negro ou ao de fantoches. Se você desejar, poderá realizar uma visita opcional
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de
São Vito e o Velho Palácio Real, lugar onde provocou a
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco
Dourado, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excursão opcional a Kalovy Vary, cidade-balneário que ganhou
uma grande importância durante o século XIX onde se
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em torno do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem realizar
passeios e beber a água termal estando protegidos das
mudanças de clima. Acomodação.

para continuar descobrindo esta cidade, passeando por
suas zonas comerciais ou visitando algum de seus balneários de águas termais. Se você desejar, pela noite, poderá
realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e assistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um
espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.
SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental Ringstrasse, avenida com mais de 5 km com alguns dos edifícios
mais representativos de Viena e que representa a máxima
expressão do estilo historicista. Também passaremos pelo
coração da cidade, agrupado em torno da Catedral de São
Estevão, onde pararemos para visita-la livremente, além
de conhecer, entre outros lugares, os pátios do Palacio
Imperial de Hofburg e a rua Kartner Strase, com a Coluna
da Peste, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869,
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn,
residência de verão da família imperial, onde residiram
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tarde livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar
as valsas mais representativas da tradição musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais
conhecidas. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião a sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7391

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tcheca e Eslováquia, país independente desde 1993 e cuja capital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação
deste país pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e
seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a Avenida Andrassy, considerada como a mais bela
de Budapeste; repleta de Palácios e Palacetes; as Pontes
das Correntes, Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, com
suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos; o exterior
da igreja de Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre

SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale do
Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma das joias do
barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um
cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada de
funcionamento) de onde desfrutaremos das paisagens
da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou em
Krems. Retorno a Viena. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas e Amsterdã
· Cruzeiro pelo Reno · Panorâmicas de Praga, Budapeste
e Viena
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerário)
· Canal da Mancha · Eurotúnel · Bruges · Rotterdã · Haia ·
Colônia · Vale do Reno · Frankfurt · Nuremberg

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

FIM DO ITINERÁRIO ST7392

SITUAÇÃO CAT.
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Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião a sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

NOME

Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Novotel París Est (S)
Londres Premier Inn Hanger Lane (T)
Ibis Wembley (T)
Novotel London West (S)
Britannia International (S)
Bruxelas Ibis Brussels City St. Catherine (T)
Novotel Tour Noire (S)
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport (T)
Novotel Amsterdam City (S)
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Mercure Residenz (T)
Praga
Duo (T)
Olympick Cogress (T)
Clarion Congress (S)
International (S)
Budapeste Mercure Buda (T)
Leonardo (T)
Mercure Korona (S)
Novotel Budapest City (S)
Ibis Styles Budapest Center (S)
Viena
Senator (T) / Exe Vienna (T)
Austria Trend Ananas (S)
Rainers (S)
Paris

ST7391
Tentação
Seleção
ST7392
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

DUPLO

20
20

5
5

2.695
3.085

21
21

5
5

2.775
3.190

SINGLE

Paris - Viena
3.345 2.455
4.065 2.730
Paris - Viena
3.460 2.540
4.220 2.835

SINGLE

3.105
3.710
3.225
3.865
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CONDIÇÕES GERAIS E NOTAS DE INTERESSE
1. O PREÇO INCLUI:
1.1. Alojamento nos hotéis do produto escolhido, citados em cada itinerário ou, em alguns casos, os hotéis da relação complementar entregue
aos clientes; em quartos com banheiros, equipados com chuveiro ou
banheira. Os clientes que desejam alojar-se em quartos individuais ou
categoria superior à standard do hotel, deverão pagar o suplemento
correspondente a este tipo de serviço. Nota - Estâncias que coincidem
com feiras, congressos e eventos especiais: devido à magnitude desses
acontecimentos e aos bloqueios e dos bloqueios hoteleiros efetuados
por parte das entidades organizadoras, no fechamento da edição deste
catálogo não podemos garantir que a Acomodação nas cidades e datas
detalhadas em nosso “Calendário de Feiras e Eventos”, coincida com o
hotel previsto ou com os alternativos mencionados, podendo ser o caso
das hospedagens realizarem-se em outra cidade. Estão disponíveis os
calendários de eventos de cada cidade.
1.2. As refeições indicadas em cada programa são classificadas da
seguinte forma: “Meia pensão” inclui o café da manhã continental,
Almoço ou Jantar; “Pensão completa” inclui café da manhã continental, Almoço e Jantar. Outros tipos de café da manhã, como americano,
inglês, judaico etc., estão incluídos exclusivamente nos programas em
que estiver indicado de forma clara.
1.3. Todas as refeições incluídas em cada um dos programas foram contratadas com os hotéis ou restaurantes na modalidade de grupo e com
menu fixo, devendo portanto serem realizadas dentro dos horários e
tipo de menu selecionados em cada caso. Não estão incluídas bebidas
de nenhum tipo.
1.4. Traslados de chegada e saída em cada cidade, quando se indicar
concreta e especificamente, efetuando-os em carro privado, ônibus
privado ou taxi, conforme proceda. Todos os traslados estão baseados
na participação mínima de duas pessoas chegando ou saindo juntas em
um mesmo aeroporto principal de cada cidade publicada como início
e final de nossos itinerários (está à sua disposição uma lista completa
dos aeroportos principais de cada cidade), ou também porto, estação
ou qualquer outro lugar onde se preste este serviço nestas cidades. Nos
casos em que se altere o dia de chegada ou saída sobre o publicado
ou que o mínimo de passageiros não se cumpra e seja somente um
passageiro, não se proporcionarão os traslados a menos que se pague
o suplemento que corresponda em cada caso, e prévia solicitação por
parte do cliente. Para a prestação destes serviços é fundamental que
Special Tours receba a informação dos voos definitivos com pelo menos
5 dias úteis antes do início dos serviços. É responsabilidade única e
exclusivamente do agente de viagens que a informação disponibilizada
para os voos no Sistema SIGO seja correta para a prestação do serviço
de traslado sem incidências. Para evitar um possível desencontro com
nosso transferista, alheio à nossa gestão, o cliente deverá comunicarse obrigatoriamente no exato momento com o serviço de assistência
telefônico 24 horas que lhes foi facilitado.
1.5. Visitas e excursões indicadas em cada itinerário com guias locais de
língua espanhola ou eventualmente com guias multilíngues, incluindo
as entradas quando citadas em cada caso.
1.6. Transporte aéreo ou terrestre, em ônibus ou micro-ônibus, dependendo do número final de participantes em cada saída, com assentos
reclináveis e ventilação, o que significa que durante a temporada de
verão, para maior conforto dos clientes, os veículos disporão de arcondicionado, assim como aquecimento durante a temporada de inverno. Em caso de viajar com crianças, ver apartado 3.4 destas Condições
Gerais.
1.7. Nos circuitos de ônibus de programação regular, se incluirá durante
todos os dias, exceto o primeiro e o último do itinerário, dias intermediários que inclua transporte aéreo ou dias extras, a assistência de
um guia acompanhante especializado de língua espanhola e, em alguns
casos, multilíngue, que acompanhará o grupo durante todo o percurso,
sempre que houver a participação mínima de 20 pessoas por saída. No
improvável caso de não chegar-se a esse número de participantes, se
poderá facilitar facultativamente a assistência de um guia acompanhante ou, na falta dele, será utilizado um serviço de motorista-guia
especializado para o mesmo percurso. A assistência do guia acompanhante começa na manhã seguinte à sua incorporação junto com os
serviços de ônibus, na saída da cidade onde inicia o circuito/programa,
podendo acontecer que não haja a assistência de guia durante a estância na primeira e última cidades de seu percurso como publicado.
1.8. Ajuda no transporte interno de uma peça de bagagem, perfeitamente fechada, de tamanho médio, por pessoa, nos hotéis, sempre
que este serviço esteja explicitamente incluído no programa. As peças
extras de bagagens terão um custo adicional que deve ser pago por
cada cliente diretamente ao nosso guia acompanhante ou escritório
local, de acordo com as tarifas que estejam vigentes em cada lugar
onde o serviço seja prestado. Eventualmente, por razões técnicas, em
alguns programas ou cidades determinadas que, por logística, não tenham condições de prestar o serviço, não estará incluído o serviço de
manuseio das bagagens. Recomendamos verificar no folheto que as
cidades visitadas não se encontram excluídas deste serviço.
1.9. Passagens de avião, em classe turista, nos programas em que estejam assim claramente citadas, e correspondentes aos trajetos especificados em cada caso. Se não está explicitamente citada a inclusão
de serviços, isso indica a sua exclusão. Os preços dos trechos aéreos
estarão sujeitos à confirmação e de acordo com a classe de reserva
e serão informados no ato da confirmação dos serviços. Inclui-se no
preço do bilhete a franquia de bagagem habitual permitida por cada
companhia aérea, que em trechos de médio curso habitualmente é de
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20 quilos por passageiro, existindo determinadas companhias, como
MyAir (8I) e outras, com franquias menores, de habitualmente 15 quilos
por pessoa e um único volume de bagagem. O transporte aéreo tanto
do país de origem ao destino e de retorno ao país de origem não estão
incluídos no preço dos serviços da Special Tours.
1.10. As passagens de ferry, barco ou trem que estão indicadas em cada
itinerário, de modo concreto e específico.
1.11. Os itinerários contidos nesse catálogo têm incorporado, sem custo
adicional, um seguro básico de viagem com a Seguradora ASTES, com
as garantias e condições que figuram na apólice nº 1303 que pode ser
consultada no site www.specialtours.com.

de proteção infantil (bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação,
etc.), o qual é obrigatório sua utilização para que as crianças possam
viajar de ônibus nos distintos países de destino deste catálogo e é de
responsabilidade dos adultos que viajem com as crianças portar um
dispositivo adequado para o transporte de cada menor no veículo que
realize o serviço.
3.5. Todos os menores de idade se lhes aplica ou não um preço especial,
terão que ir acompanhados ao menos por um adulto. Em todos os casos, fica limitado o número de crianças que poderão participar do tour/
programa e sua confirmação dependerá das inscrições já existentes no
momento da solicitação.

2. O PREÇO NÃO INCLUI
2.1. Nenhum bilhete de avião no primeiro e último dia da viagem, nem
para seu deslocamento desde sua cidade de origem à cidade de início da viagem em destino nem para seu deslocamento o último dia
da viagem desde a cidade em que essa viagem finalize até a cidade
de seu destino.
2.2. Vistos, taxas de aeroporto, e/ou taxas de entrada e de saída, cadeiras para transporte de crianças (ver apartado 3.4 destas Condições
Gerais), sobretaxas de combustíveis, custos administrativos, gastos de
emissão, certificados de vacinação, “extras” como café, vinhos, licores,
água mineral, regimes alimentares especiais – nem mesmo nos casos
de pensão completa ou meia pensão, salvo que esteja expressamente
escrito no contrato, serviços de lavanderia para lavar e passar a roupa,
frigobar, telefone e nem mesmo quaisquer serviços opcionais de hotel
e, em geral, qualquer outro serviço que não apareça com clareza no
item anterior ou que não conste especificamente detalhado no programa/oferta, no contrato ou na documentação que se entrega ao consumidor na contratação da viagem. É habitual que alguns hotéis solicitem
cartões de crédito ou fiança para poder utilizar determinados serviços
como telefone ou frigobar.
2.3. Em caso que a reserva tenha início ou final nas cidades do percurso
diferentes às publicadas como início ou fim, ou bem sejam estações,
portos ou aeroportos secundários, os traslados serão cobrados na tarifa
vigente no momento da reserva na cidade indicada. Salvo outra especificação textual no itinerário.
2.4. As excursões ou visitas facultativas/opcionais. Neste caso de excursões ou visitas facultativas/opcionais que não sejam contratadas no ato
da compra, deve-se ter em conta que não formam parte do contrato.
A publicação no folheto tem caráter meramente informativo, sem que
tal informação constitua, por si mesma, expectativa de direito algum
sobre este tipo de excursão e requerem um mínimo de 20 pessoas para
sua realização, devendo ser solicitadas previamente por quem tenha
interesse em realiza-las e podendo serem oferecidas ao consumidor no
lugar de destino com suas condições específicas, não garantindo-se,
até o momento da contratação, a possível realização das mesmas. O
usuário que deseje pagar seu importe no seu país de origem poderá
fazê-lo realizando uma pré-reserva ao contratar a viagem, que se encontrará condicionada a que as visitas opcionais pré-reservadas sejam
contratadas pelo mínimo de pessoas requeridas para sua realização, de
forma que não se poderá realizar o consumidor sozinho, e nesse caso,
somente terá direito ao reembolso das quantidades abonadas pela visita opcional pré-reservada que não fosse realizada.
2.5. Quando os clientes desejarem serviços extras, tais como quartos
individuais, etc., e, por qualquer circunstância, os prestadores de serviços não possam atender à solicitação, a única obrigação por parte do
organizador consiste em reembolsar a parte proporcional já paga correspondente ao serviço, sem que exista direito a nenhuma outra reclamação por parte do cliente. Esta regra se aplicará também no caso de
algum hotel não oferecer banheiro, com chuveiro ou banheira privados.
2.6. Em geral, qualquer outro conteúdo não especificado concretamente na seção anterior, de número 1.

4. MODIFICAÇÕES
4.1. O organizador reserva a possibilidade de realizar modificações
na informação dos programas e ofertas contidas no folheto, incluído
o preço, antes da formalização do contrato. As variações produzidas
e/ou fé de erratas que se detectem após a publicação deste folheto
aparecerão publicadas no site www.specialtours.com, que se atualizará
regulamente e sem aviso prévio.
4.2. Caso o organizador não possa oferecer a viagem solicitada e ofereça ao consumidor a realização de uma viagem semelhante ou outra
diferente, salvo se estiver indicado expressamente o contrário, entende-se que manterá esta oferta durante 72 horas. Se o consumidor aceitar a oferta dentro do mesmo prazo, ou de um prazo expressamente
estabelecido, será aplicado o pagamento do sinal ao pacote oferecido.

3. PREÇOS ESPECIAIS E CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS:
3.1. Não se efetuará nenhuma cobrança por aquelas crianças menores
de dois anos de idade que viajem acompanhadas por dois adultos (com
o número máximo de uma criança por dois adultos), desde que não
ocupem uma vaga no ônibus e hospedem-se no mesmo quarto que
os adultos. Serão por conta dos adultos acompanhantes todos os gastos que a criança originar nos hotéis, restaurantes etc., devendo estes
custos serem pagos diretamente em cada lugar que sejam cobrados.
3.2. Para as crianças maiores de 2 anos e menores de 12 anos, acompanhadas sempre de 2 adultos, compartilhando o mesmo quarto, terão
um desconto de 15% sore o custo do programa, aplicável única e exclusivamente à criança. Em relação aos bilhetes aéreos, de trem, barco,
etc., se aplicarão as normas vigentes em cada caso por parte de cada
uma das companhias.
3.3. Para a concessão destas condições especiais, a sua solicitação
deverá constar claramente no pedido, que deve ser feito com antecedência de mais de 15 dias do tour ou programa, indicando a idade
da criança, que deve ser comprovada no início dos serviços. Caso os
dados da criança, em relação à idade, não coincidam com os dados
do pedido, os adultos acompanhantes serão considerados responsáveis
pelo pagamento da diferença que ocorra desde o início dos serviços.
Em qualquer caso, será igualmente da responsabilidade dos pais ou
responsável legal, qualquer tipo de gasto gerado pelo menor à Special
Tours ou ao restante dos fornecedores, incluindo linhas aéreas, companhias ferroviárias, companhias de navegação, hotéis, restaurantes e
outros. A Special Tours solicitará a comprovação da idade da criança.
3.4. Em nenhum caso está incluído no preço da viagem o dispositivo

5. BAGAGEM OU OBJETOS PESSOAIS
5.1. Nas viagens em ônibus se transporta gratuitamente uma peça
de bagagem de tamanho médio, com peso máximo de 30 quilos por
pessoa. É responsabilidade exclusiva do passageiro a eficácia e confiabilidade dos mecanismos de fechamento desta peça. O excesso de
bagagem pode ser aceito, desde que a capacidade de carga do veículo
o permita. A diferença de preço correspondente ao excesso de bagagem deve ser paga ao guia ou ao motorista do ônibus. O excesso de
bagagem pode ou não ser aceito pelo guia, motorista ou responsável
pela viagem, respeitando-se o interesse geral de todos os passageiros,
o conforto e a segurança do transporte.
5.2. A bagagem e demais objetos pessoais não são parte do Contrato
de Viagem, entendendo-se, para todos os efeitos, que o passageiro os
conserve sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do
hotel em que sejam colocados, e que são transportados pelo passageiro por sua conta e risco, sem que o Operador possa ser obrigado a
responder contratual ou extra contratualmente por perda ou danos que
possam sofrer por qualquer motivo. Recomenda-se a todos os clientes
que estejam presentes em todas as manipulações de carga e manuseio
de suas bagagens, efetuando a oportuna reclamação às companhias
transportadoras ou ao hotel no momento em que observar alguma falta, dano ou desaparecimento de seus pertences.
5.3. No caso de perda ou extravio de alguma peça de bagagem ou demais pertences, será responsabilidade única e exclusiva do passageiro
informar imediatamente às autoridades competentes do país onde
aconteceu o fato, mediante denúncia policial e apresentação obrigatória e no local de uma reclamação formal por escrito preenchendo a
correspondente Folha de Reclamação Oficial frente aos prestadores
de serviço finais (hotéis com serviço de bagageiro ou custódia de
bagagem, restaurantes, cruzeiros etc.). O passageiro igualmente declara conhecer as quantias, limites e coberturas para o risco de furto
que inclui o Seguro Básico de Assistência, incluído no preço de venda,
tendo-se oferecido, antecipadamente à sua viagem, como reconhece,
outros seguros ou ampliação das coberturas a seu risco e os pertences
que porte.
6. VALIDADE
6.1. Este folheto é válido para as saídas publicadas correspondentes
ao período compreendido entre 1 de abril de 2016 até 31 de março de
2017. Em outros casos, a sua validade e, portanto, a aplicação destas
condições está compreendida entre as datas de início do primeiro e
fim do último serviço.
6.2. Todos os preços dos programas incluídos neste folheto estão baseados em tarifas e câmbio de moeda vigentes na data indicada da
edição do mesmo, ficando, portanto, sujeitos a modificação devido
às alterações que possam ocorrer nas diferentes tarifas e câmbios de
moedas que venham a acontecer posteriormente a estas datas e sem
que haja aviso prévio.
6.3. Em períodos de Natal, Ano Novo, feiras ou eventos especiais os
fornecedores reservam-se o direito de modificar as tarifas em função
da disponibilidade, o que será informado em cada reserva específica.
7. NOTAS DE INTERESSE
7.1. Todos os passageiros, sem exceção (crianças incluídas), deverão
portar sua documentação pessoal e familiar correspondente, segundo
as leis de cada país a serem visitados. Será por conta e responsabilidade dos passageiros quando as viagens requeiram, a obtenção de
visto, passaportes, certificados de vacinação, etc. No caso de negação
da concessão de um visto por causas particulares do passageiro, ou
de não ser autorizada a sua entrada no país por carecer dos requisitos
exigidos, ou por erro na documentação exigida, ou por não portar a
mesma, a Agência não se responsabiliza por fatos desta natureza, sendo por conta do cliente qualquer gasto decorrente, aplicando-se nessas
circunstâncias as condições e normas estabelecidas para as supostas
anulações ou desistência voluntária dos serviços.
Recorda-se igualmente que todos os usuários devem assegurar-se, antes de iniciar a viagem, de haver cumprido todas as normas e requisitos
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aplicados relativos a vistos, a fim de poder entrar sem problemas e em
todos os países que irão visitar. Os menores de 18 anos devem portar
uma autorização por escrito assinado por seus pais ou tutores legais,
prevendo que esse documento possa ser solicitado por qualquer autoridade. Será por conta e risco do consumidor todos os gastos que por
estas omissões se originem.
Para que sejam evitados problemas no momento da requisição do
visto, é necessário que o passageiro se comunique por escrito com a
Agência de Viagens, fornecendo todas as informações pertinentes. Todos os passageiros deverão levar sua documentação em ordem, sendo
de sua total responsabilidade os problemas e inconvenientes que possam surgir pelo incumprimento desta norma.
Não é considerado “cancelamento por motivos de força maior” a interrupção ou não apresentação no circuito por este motivo ou outros
originados como consequência da denegação de entrada a algum país.
Recomendamos verificar no Ministério de Assuntos Exteriores do seu
país a informação atualizada ou bem no Consulado-Embaixada que
preste o serviço à sua nacionalidade. Advertimos que com frequência
as autoridades fronteiriças negam a entrada à passageiros que consideram que adquiriram sua viagem com fins diferentes aos turísticos.
Special Tours não realizará gestão nem mesmo reintegro algum dos
serviços nestes casos.
7.2. É responsabilidade do passageiro os trâmites necessários com as
companhias aéreas para a reconfirmação de suas reservas e assentos,
assim como a de qualquer modificação de horários que esta possa
chegar a realizar, devendo informar-nos com a maior rapidez qualquer
modificação para poder prestar corretamente os serviços de traslados
e quaisquer outros incluídos em sua viagem. Para isso, colocamos à
sua disposição nosso Telefone de Atenção ao Passageiro 24 Horas que
lhes foi facilitado, sendo necessário um tempo mínimo razoável para
informar ao fornecedor final e que o serviço possa ser realizado no
novo horário de operação da Cia Aérea. Qualquer inconveniente neste
sentido, por modificação da operativa de última hora das Cias Aéreas,
deverá ser reclamado às empresas diretamente.
7.3. Em geral, o horário previsto da entrega dos quartos dos hotéis aos
passageiros/clientes, é a partir das 14h00, podendo-se dar o caso de
que, mesmo que o cliente chegue ao hotel antes desse horário, tenha
que esperar até esse horário. Por outro lado o cliente deverá deixar
livre seu quarto no dia de sua saída antes das 12h00 ou, caso contrário, será obrigado a pagar o correspondente suplemento por utilização
do quarto fora do limite estabelecido se o estabelecimento o exigir e
assim permitir.
7.4. Quartos triplos: devido às enormes complicações com alguns dos
hotéis e sua tendência por quartos duplos unicamente, em alguns dos
hotéis este tipo de acomodação será com 2 camas standard mais uma
cama supletória ou catre, de tipo turco, dobrável ou em sofás-camas,
motivo pelo qual se estabelece um preço reduzido para a terceira pessoa.
7.5. Ar condicionado em hotéis e transportes: assim como outros aspectos de uma viagem, está sujeito às práticas e costumes de cada
lugar e pode ser muito diferente dos hábitos de seu país de origem.
Alguns hotéis, inclusive categoria 5 estrelas, podem não dispor de
ar-condicionado, ainda que cada quarto tenha um controle individual,
normalmente entre os meses de inverno, de Novembro a Março. Também consideramos importante informar que, ainda que muitos estabelecimentos tenham ar-condicionado, os aparelhos talvez não tenham
a potência ou estejam programados para uma temperatura tão baixa
como você espera ou seja de seu costume.
7.6. Hotelaria na Escandinávia: Uma característica da hotelaria na Escandinávia é a existência dos chamados “quartos combi”, que possuem
uma cama de uso individual e um sofá-cama, perfeitamente confortável. Isso acontece porque alguns hotéis dedicam sua atividade durante nove meses do ano ao cliente individual de negócios, já que a
temporada turística é bastante curta. Portanto, em alguns estabelecimentos, o quarto duplo poderia ser um “combi”, não tendo em conta
tal circunstância ao conceder a categoria.
7.7. Alguns hotéis podem exigir, de forma obrigatória, a contratação
de jantares de gala de Natal e Réveillon. Esta informação e o valor correspondente a esse serviço serão comunicados no momento da confirmação da reserva.
7.8. Serviços de alimentação em função do horário de chegada de seu
voo: nos voos cuja chegada ao ponto de destino seja depois das 19
horas, o primeiro serviço do hotel será a Acomodação.
7.9. Pontualidade: Serão de responsabilidade exclusiva do passageiro
os problemas, serviços perdidos ou consequências econômicas decorrentes da não apresentação na hora estabelecida no ponto determinado, tanto no início de um programa como durante o desenrolar do
mesmo.
7.10. O operador pode solicitar, segundo seu próprio critério, a retirada
obrigatória de todos aqueles passageiros que não se comportem de
forma adequada e que demonstrem ser um evidente risco de distúrbio
para o restante das pessoas que viajam. Neste caso, a única obrigação
do Operador é a devolução total do valor dos serviços que não foram
utilizados pelos clientes, descontados os gastos adicionais que eventualmente possam ocorrer.
7.11. Procedimento de Inscrição: não se pode considerar a reserva efetuada, nem solicitada, enquanto não haja uma confirmação escrita
da Special Tours. Por sua vez, o operador/distribuidor local em cada
destino não poderá considerar um lugar solicitado se não há um sinal
previamente pago pela agência vendedora. O valor deste sinal será o
que fixe o regulamento do país de residência do cliente, ou o padrão do
operador/distribuidor local. Em qualquer caso, sempre terá que ser su-

ficiente para cobrir os custos decorrentes do cancelamento da viagem
solicitada por parte do cliente.
7.12. Nos casos que, em algumas saídas dos programas detalhados nesse folheto não chegasse ao mínimo de participantes estabelecido em
cada programa ou, por motivos de força maior os Operadores se vissem
obrigados a cancelar essa saída, os clientes inscritos nesse momento
não terão outro reembolso além da quantidade paga até este momento. Igualmente em algumas das saídas podiam dar-se o caso que ao
não cobrir o mínimo de participantes, o Operador se reserva o direito
a oferecer uma saída próxima como alternativa em saída regular, ou
bem, cobrar um suplemento para realizar a operação em forma privada.
8. CANCELAMENTOS
8.1. Todos os cancelamentos recebidos até 10 (dez) dias antes do início
dos serviços não sofrerão nenhuma penalização, exceto nos casos do
item 8.2.5.
8.2. Os cancelamentos recebidos com menos de 10 dias, além dos
correspondentes custos administrativos e cancelamento que podem
chegar a US$ 100 (cem dólares americanos) netos por pessoa para
cada solicitação de cancelamento, sofrerão encargos de acordo com
a seguinte escala:
8.2.1. Entre 9 e 6 dias: 20% do valor total contratado
8.2.2. Entre 5 e 3 dias: 30% do valor total contratado
8.2.3. Com 2 dias de antecedência: 40% do valor total contratado
8.2.4. A não apresentação no dia do início do programa ou cancelamento um dia antes: multa de 100% de gastos de cancelamento, além disso
se cobrará qualquer despesa ou taxa adicional que se possa produzir.
8.2.5. Independentemente do anteriormente exposto, nos circuitos que
incluam cruzeiros, bilhetes de trem, ferrys, avião ou qualquer outro
serviço que dentro de suas próprias Condições Gerais impliquem regras
diferentes às citadas, não se aplicarão as condições antes mencionadas, senão as aplicáveis em cada caso, faturando o Operador aqueles
gastos que, por cancelamento ou modificação, possa receber por parte
dos operadores, hotéis ou prestadores de serviço. Além disso, determinados roteiros podem ter gastos de cancelamento que se alterem
em função da temporada ou da data da solicitação do cancelamento.
Estes gastos constarão de forma ATUALIZADA em nossa página web,
no item “GASTOS DE CANCELAMENTO”; dentro de cada itinerário. Essa
informação também estará detalhada, especificada e à sua disposição
ao solicitar a reserva.
8.3. Todos os serviços não utilizados ou cancelados voluntariamente
por parte dos clientes durante o seu programa não serão reembolsados.
9. PAGAMENTOS
9.1. Todos os serviços solicitados deverão ser pagos em sua totalidade,
até dez dias antes do seu início, podendo, em último caso, admitir-se,
com prévia solicitação e confirmação a respeito por parte do Operador, o pagamento na chegada dos clientes, como último prazo. O não
cumprimento deste IMPORTANTÍSSIMO requisito faculta totalmente
ao Operador a não aceitação do passageiro no momento de sua apresentação, ou sua aceitação por um breve e improrrogável período, que
denominamos como ÚLTIMA CORTESIA.
9.2. Todos os pagamentos deverão ser efetuados em dólares americanos, por meio de transferência bancária ou cheque bancário, exceto
com autorização prévia do Operador nesse sentido, ou que sejam referentes a serviços adquiridos em destino.
10. RECLAMAÇÕES
10.1. As reclamações serão atendidas sempre que forem apresentadas
por escrito, acompanhadas dos cupons/vouchers não utilizados, ou dos
apropriados certificados dos prestadores dos serviços.
10.2. Reclamações recebidas três meses após o término dos serviços
contratados não serão aceitas, devido à demora da notificação.
10.3. Caso o passageiro considerar que aconteceu algum descumprimento do nosso programa publicado, deverá informar imediatamente
a respeito da falha detectada, para que possamos apresentar uma solução imediata ao problema. Se este procedimento não foi cumprido,
no caso de reclamação posterior, o ônus da prova dos acontecimentos caberá ao consumidor. No caso do não cumprimento dos serviços
acontecer por parte dos prestadores finais (hotéis, restaurantes, cruzeiros etc.), o passageiro/cliente deverá apresentar uma reclamação
formal por escrito, preenchendo, no local, a correspondente Folha de
Reclamação Oficial do prestador final. Desta forma se oferece a possibilidade de resolver o problema no local e imediatamente, ou serve o
documento para processá-lo de forma efetiva posteriormente, não se
restringindo a reclamação a mero informativo/comentário de viagem.
11. RESPONSABILIDADES
11.1. Em nosso papel de Operador destes programas, e em nome dos
nossos afiliados, declaramos explicitamente que atuamos como intermediários entre os clientes, por um lado, e pessoas ou entidades contratadas para proporcionar os serviços nos diferentes itinerários, tais
como: empresas de transporte, hotéis, companhias aéreas, companhias
ferroviárias, companhias marítimas, outras operadoras etc., por outro
lado. Nos responsabilizamos pelo cumprimento dos serviços mencionados nos programas, mas declinamos qualquer responsabilidade por:
atrasos, greves, terremotos, quarentenas ou outras causas de força
maior, bem como qualquer perda, estragos, acidente ou irregularidade que possa ocorrer aos passageiros e seus pertences, quando estes
sejam praticados por terceiros e, portanto, fora do controle do Operador e/ou de seus agentes afiliados. Igualmente ficamos isentos de
qualquer prejuízo por alteração ou atraso nos trajetos aéreos incluídos
nos diferentes programas. Como a Special Tours não tem a capacidade
de decisão necessária para determinar o cumprimento dos horários ou
atrasos nas viagens aéreas, está isenta de responsabilidade.

11.2. Em todo caso o passageiro está obrigado a tomar as medidas
apropriadas e razoáveis para procurar reduzir os problemas que possam derivar-se da não-execução ou da execução deficiente do contrato
ou para evitar que se agravem. Os problemas derivados por não adotar
tais medidas serão por conta do passageiro. Em caso de produzir algum
problema e muito particularmente em um suposto acidente de um dos
meios de transportes da viagem, o passageiro também deverá apresentar, qualquer que seja o país que aconteça, a correspondente reclamação contra a transportadora e/ou que tivesse produzido o problema,
a fim de assegurar-se, em seu caso, a indenização do seguro da mesma.
11.3. Ao reservar um de nossos programas, ou aceitar qualquer roteiro
ou serviço individual, fica estabelecido que o passageiro, ou qualquer
outra Empresa mediadora em sua compra, dá-se por informado, aceitando todas e cada uma das condições e indicações expostas em cada
uma das diferentes seções do conjunto destas Condições Gerais, e que
a partir deste momento passam a ser denominadas CONTRATO, para
todos os efeitos. A atualização destas Condições Gerais estará sempre
à disposição em nosso site www.specialtours.com e deverá ser consultada antes de efetuar a compra.
11.4. Se em alguma das datas dos programas indicados neste catálogo,
ou em qualquer outro itinerário em que se aplicam estas Condições
Gerais, por dificuldades de Acomodação ou qualquer outra causa justificada, os clientes não puderem ser hospedados na cidade indicada,
serão acomodados em hotéis da mesma categoria ou de categoria SIMILAR, nos arredores, sem que os clientes possam reclamar por esta
eventualidade.
11.5. A venda destes programas por parte de nossos agentes não implica sua responsabilidade por causas imputáveis ao Operador, sempre
que não tenham ocultado o nome deste.
11.6. Política de Vendas: a venda e distribuição destes programas ficam
limitadas exclusivamente à AMÉRICA LATINA e EUA, através de Agências de Viagens das áreas que prestam um serviço único de assessoria
e contratação como estabelecimentos permanentes da Special Tours
(Mayorista de Viajes SA), que atuam em nome e por conta desta empresa em tudo que está relacionado com a distribuição e venda de seus
produtos. Este caráter deverá ficar especificado na documentação que
for entregue pelas Agências de Viagens aos passageiros, ao menos nos
documentos denominados voucher.
11.7. Os temas não regulamentados dentro destas Condições Gerais
regem-se conforme o Ordenamento Jurídico Espanhol em matéria turística, sendo de prioritária aplicação as que tenham sido publicadas
pela Comunidade Autônoma onde o Operador tem sua sede social.
11.8. Viagens operadas por “Special Tours” é marca comercial de “Mayorista de Viajes S.A.”, C.I.C. MA. 633M, CIF A-80609910, domicilio em
Pozuelo de Alarcón (Madrid), Calle Virgilio, 25B e número de licença
MA-633-M, em colaboração com sua rede de fornecedores locais.
11.9. Qualquer erro ou variação que seja detectado depois da publicação deste folheto será incluído e atualizado no documento “ERRATAS e ACTUALIZACIONES” disponível na web www.specialtours.com
no “Superbuscador”, clicando sobre a capa do folheto e produto correspondente.
12. PROTEÇÃO DE DADOS
12.1. Os dados pessoais proporcionados serão incorporados em um arquivo que é de responsabilidade da Mayorista de Viajes S.A., com o
fim de prestar-lhe e oferecer-lhe seus serviços, facilitar a tramitação
de suas solicitações e em caso de proporcionar-nos seu e-mail, sendo
de caráter voluntario e em caso que deseje colaborar respondendo ao
nosso controle de qualidade e, uma vez respondido, converter-se em
membro de nosso clube de viagens, enviar-lhe informação e ofertas
comerciais no futuro sobre produtos e serviços que possam resultarlhe interessantes.
12.2. Além de seu nome e sobrenome, necessariamente deverá comunicar alguns outros dados pessoais tal como data de nascimento, número
de passaporte ou nacionalidade, para diferentes fornecedores como
companhias de transporte, hotéis, companhias de seguros, receptivos e todos os demais sujeitos ao que seja necessário comunicar-lhes
para executar o contrato de viagem combinado o serviço adquirido e
dar cumprimento ao objeto do contrato. Se informa que certos dados pessoais são indispensáveis para a prestação de alguns serviços,
normalmente relacionados com o transporte e alojamento, por estar
alguns dos prestadores de serviços obrigados de conformidade com
as leis e regulamentos aplicados na Espanha a nível internacional e/ou
em países de destino e inclusive de trânsito, para comunicar os dados
pessoais que se lhe solicitem as autoridades públicas espanholas ou estrangeiras competentes, em particular com fins preventivos ou de luta
contra o terrorismo e outros delitos graves, pelo o que o fato de não
comunicar certos dados ou de comunicar dados inexatos poderia supor
que o prestador de serviços pudesse ter que denegar a prestação de
serviço, sem que em tal caso o prestador do serviço nem o organizador
ou detalhista possa ser responsável por isso.
12.3. Todas aquelas pessoas cujos dados pessoais sejam objeto do
tratamento poderão exercer gratuitamente os direitos de acesso, correção, cancelamento ou oposição previstos na Lei Orgânica 15/1999
da Proteção de Dados de Caráter Pessoal, comunicando-o ao e-mail
comercial@specialtours.com ou bem por escrito enviando ao seguinte
endereço: Mayorista de Viajes, Calle Virgilio, 25B CP28223 Pozuelo de
Alarcón (Madrid).

LUGAR E DATA DE EDIÇÃO: Pozuelo de Alarcón (Madri), 8 Dezembro de 2016

451

