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VIVE PARIS I VIVE PARIS II

SÁBADO / QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jard-
ins, 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 / QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a ci-
dade e 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 tra-
dicional 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 Re-
volução Francesa.. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA / SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8148 6 - 550 $

ST8149 6 - 550 $

QUARTA-FEIRA / DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA / SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Se você 
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Ilumina-
da, onde poderemos confirmar o porquê está considerada 
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conhecere-
mos 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 fasci-
nante iluminação, o Rio Sena, etc. Acomodação 

SEXTA-FEIRA / TERÇA-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 jar-
dins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao 
Museu do Louvre, onde se encontra uma maravilhosa co-
leção artística, que vai desde as obras primas da antigui-
dade, 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. Pela noite, oportunidade de 
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o 
cabaré Le Lido. Acomodação. 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 

Visita com guia local e/ou excurções 
· Panorâmica de Paris

Museu do Louvre e Ponte das artes · Paris

FRANÇA

Paris
4

Gran arco de la defensa · París

COMEÇO E FIM 
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S 
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8148 Paris - Paris
Tentação 6 - 625 780 550 705
Seleção 6 - 770 1.000 645 875

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8149 Paris - Paris
Tentação 6 - 625 780 550 705
Seleção 6 - 770 1.000 645 875
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PARIS E LONDRES

Dame, outro símbolo de Paris que é obra prima da arte 
gótica francesa, lugar 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 de outro ponto de vis-
ta, dando um relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo 
Sena. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal da 
Mancha em um agradvável mini-cruzeiro. Chegada a Lon-
dres e tarde livre para percorrer lugares tão emblemáticos 
como Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se 
desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a 
um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café damanhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamen-
to 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 período da 
tarde do dia anterior). Tarde livre ou 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, construí-
da 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 Es-
tado, com importantes obras de grandes artistas como 
Canaletto, Van Dick, 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 Lon-
dres, 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 dese-
jar, poderá realizar uma visita opcional ao Museu Britânico, 
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma 
excelente seção de Egiptologia, e À continuação, o mo-
numento 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 ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8144 8 - 935 $

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

TERÇA-FEIRA: PARIS 
Chegada a capital francesa. Traslado ao hotel. Tempo li-
vre para percorrer as ruas da moda ou passear pelos di-
ferentes 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 sécu-
lo XX e XXI deixaram a sua marca registrada em suas 
importantes construções. Pela noite, Tour opcional Pa-
ris iluminado, onde poderemos descobrir a cidade que 
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 se 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.

QUARTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Visita panorâmica, onde percorreremos 
alguns dos pontos mais emblemáticos da cidade: a Torre 
Eiffel, a Praça da Concórdia, uma das mais belas do mun-
do, a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão 
III, a Champs Élysées, o Arco do Triunfo, mandado cons-
truir por Napoleão, o Bairro de St. Germain, os Buleva-
res, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os jardins de 
Luxemburgo, etc. Pela tarde visita opcional ao Museu do 
Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos maio-
res 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 artís-
tica, que vai desde as obras primas da antiguidade, como 
a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotracia, até a revolu-
cionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto 
norte-americano de origem chinesa Ieo Ming Pei, que da 
acesso ao Museu. Pela noite, visita opcional ao cabaré Le 
Lido. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos muitos 
museus da cidade ou passear pelos diferentes bairros da 
capital do Sena. Poderá visitar opcional o Palácio de Ver-
salhes, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor 
e modelo para as residências reais em toda Europa. Des-
cubriremos 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. 
Se você desejar, poderá realizar uma interessante visita 
opcional para conhecer o Bairro Latino, centro da vida in-
telectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. 
Em seguida, visitaremos o interior da Catedral de Notre 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)

Visita com guia local e/ou excursões  
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Londres

Outros lugares comentados por nosso guia  
· Canal da Mancha

NatioNal Gallery e trafalGar Square · loNdreS

La MadeLeine · París

3

3

Paris

Londres

REINO UNIDO

FRANÇA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3* 
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Cidade Tur 
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA 
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8144 Paris - Londres
Tentação 8 - 990 1.220 935 1.165
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LONDRES E PARIS I

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - PARIS 
Café da manhã. Saida para Folkestone, para realizar em 
“Shuttle”, em 35 minutos, a travessia debaixo do Canal da 
Mancha em direcao a Paris (Em algumas ocasiões, este 
trajeto se realizará via Bruges). Chegada e tempo livre. 
Pela noite, Tour opcional da Paris iluminada, onde podere-
mos descobrir porque esta cidade e considerada por mui-
tos como a mais bela do mundo. Acomodação.
*Eventualmente este trajeto do Reino Unido ao continente 
pode ser realizado em ferry desde Dover a Calais.

TERÇA-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 Latino, Bulevares, etc. Pela tarde, visita 
opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins. Pela noite, 
visita opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a cidade. Visita 
opcional ao Bairro Latino, centro da vida intelectual pa-
risiense, e em seguida visitaremos o interior da Catedral 
de Notre Dame, e por último, poderá conhecer Paris rea-
lizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo 
Sena. Pela tarde, visita opcional ao Museu do Louvre. 
Acomodação.

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

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8141 8 - 925 $

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

SEXTA-FEIRA: LONDRES 
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Dia livre. Se dese-
jar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a um 
Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação. 

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamen-
to 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 no dia anterior). Tarde livre ou 
se desejar, poderá realizar uma excursão opcional ao Cas-
telo de Windsor, uma das residências oficiais da monar-
quia britânica há mais de 900 anos. Regresso a Londres. 
Acomodação.

DOMINGO: LONDRES 
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, poderá realizar 
uma visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá ad-
mirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção 
de Egiptologia, e À continuação, o monumento mais an-
tigo da cidade: a Torre de Londres, que data do ano 1066, 
onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis)

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Londres 
· Panorâmica de Paris

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Eurotúnel

Igreja de SaInt germaIn l'auxerroIS · ParIS

3

3

Londres

Paris

REINO UNIDO

FRANÇA

Old ROyal Naval COllege em gReeNwiCh · lONdRes

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Londres Ibis London Excel Cidade Tur 
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA 
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8141 Londres - Paris
Tentação 8 - 980 1.210 925 1.155
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LONDRES E PARIS II  LONDRES, PARIS E MADRI I

SÁBADO: PARIS 
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio de 
Versalhes e seus jardins, que foi começado por Luis XIII, 
mas quem quis criar um palácio diferente foi Luis XIV, que 
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. 
Se destaca também, a Capela, os salões da Paz e da Gue-
rra. Foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor 
e o modelo para residências reais em toda Europa. Pela 
tarde, em outra visita opcional, poderá conhecer junta-
mente com o nosso guia local o famoso Bairro Latino e o 
interior da Catedral de Notre Dame, e realizar um passeio 
em Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8142

DOMINGO: PARIS  MADRI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to para ir, em avião, a Madri. Chegada e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre para desfrutar dos muitos lugares desta 
cidade, visitar a Praça Mayor ou passear por suas caracte-
rísticas “tavernas”. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
de Espanha e de Netuno, a Gran Via, a Rua mayor, o exte-
rior 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. Para 
fechar este dia com chave de ouro, pela noite possibili-
dade de assistir a um espetáculo opcional de flamenco, 
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos mu-
seus, ou 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 pri-
mas da arte espanhola. Acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8146

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8142 8 - 905 $

ST8146 11 1 1.735 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

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

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES 
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Dia livre. Se dese-
jar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a um 
Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parla-
mento 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 excursão opcional ao Castelo 
de Windsor. Conheceremos seu interior, com a Capela 
de São Jorge, e os Apartamentos do Estado. Regresso a 
Londres. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a cidade ou visita 
opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além 
dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de Egip-
tologia, e À continuação, o monumento mais antigo da 
cidade: a Torre de Londres, onde se encontram As Joias 
da Coroa. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS 
Café da manhã. Saida para Folkestone, para realizar em 
“Shuttle”, em 35 minutos, a travessia debaixo do Canal da 
Mancha em direcao a Paris (Em algumas ocasiões, este 
trajeto se realizará via Bruges) . Chegada e tempo livre. 
Pela noite, Tour opcional da Paris iluminada, onde podere-
mos descobrir porque esta cidade e considerada por mui-
tos como a mais bela do mundo. Acomodação.

*Eventualmente este trajeto do Reino Unido ao continente 
pode ser realizado em ferry desde Dover a Calais.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos principais edifí-
cios e monumentos da cidade: a Praça da Concórdia, a 
Ópera de Garnier, a Champs Élysées, o Arco do Triun-
fo, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, 
etc. Pela tarde visita opcional ao Museu do Louvre, um 
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage 
de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o 
Prado de Madri. Pela noite, possibilidade de conhecer 
opcionalmente um dos espetáculos mais simbólicos de 
Paris, visitando o cabaré Le Lido. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

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 Londres 
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Eurotúnel

Rua de alcalá · MadRi

3

3

3

Londres

Paris

Madri

REINO UNIDO

FRANÇA

ESPANHA

COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
ITIN. ST8146

FIM
ITIN. ST8142

ST8146

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO 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* 
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4* 
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
Madri Tryp Chamberí (T) Cidade 3* 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 Leonardo Madri Center (S) Cidade 3*S 
 Ac Cuzco (S) Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8142 Londres - Paris
Tentação 8 - 1.010 1.240 905 1.135
Seleção 8 - 1.230 1.575 1.060 1.405
ST8146 Londres - Madri
Tentação 11 1 1.820 2.165 1.735 2.080
Seleção 11 1 2.135 2.655 1.955 2.475
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PARIS E LONDRES VIVE LONDRES 

e que se inaugurou em 1989 para comemorar o bicentená-
rio da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais para atravessar o Ca-
nal 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 no-
turno opcional, a um Pub londrino, incluindo uma bebida. 
Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8131

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

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES 
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Dia livre. Se dese-
jar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a um 
Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação. 

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palá-
cio 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 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. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade, passeando por lugares mundialmente conhecidos 
como o Soho, o animado Convent Garden, desfrutar de 
algum dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Se 
você desejar, poderá fazer uma visita opcional ao Museu 
Britânico, onde se destaca sua arquitetura, do impressio-
nante edifício neoclássico original até a revolução arquite-
tônica que supõe seu grande pátio central, que foi coberto 
no ano de 2000 com uma estrutura de metal e vidro, idea-
da pela equipe do Norman Foster. Destacam entre suas 
peças os frescos do Parthenon, a Pedra de Roseta, que 
permitiu decifrar os hieróglifos egípcios e uma excelente 
seção de Egiptologia. À continuação, iremos para a Torre 
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento mais 
antigo de Londres e onde se encontra uma das maiores 
atrações para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8167 9 - 1.115 $

ST8131 5 - 490 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8167

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. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes da capital francesa: conhecere-
mos a Praça da Concórdia, Ópera de Garnier, os Campos 
Elíseos, o Arco do Triunfo, Bairro de St-Germain, os Bule-
vares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de 
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu 
do Louvre. 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 jard-
ins, 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 mu-
seus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do 
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se en-
contra 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 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).

Visita com guia local e/ou excursões (segundo 
itinerário) 
· Panorâmica de Londres 
· Panorâmica de Paris

Outros lugares comentados por nosso guia (segundo 
itinerário)  
· Canal da Mancha

Panorâmica de canary Wharf · Londres

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8167: 30 Mai; 13 Jun; 4 e 18 Jul; 1 e 15 Ago; 5 Set 
* Somente em categoría Special Seleção

Londres

Paris

3

4

REINO UNIDO

FRANÇA

FIM 
AMBOS ITIN.

COMEÇO 
ITIN. ST8167

COMEÇO 
ITIN. ST8131

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3* 
 Novotel Paris 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
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8167 Paris - Londres
Tentação 9 - 1.200 1.470 1.115 1.385
Seleção 9 - 1.420 1.820 1.230 1.630

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8131 Londres - Londres
Tentação 5 - 530 645 490 605
Seleção 5 - 625 795 550 720
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LONDRES E PAÍSES BAIXOS

 *Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente 
poderá ser realizado em ferry de Dover a Calais.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃ - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com 
as Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de 
São Miguel, Manneken 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 opcio-
nal e guiada, incluindo a entrada ao Parque Madurodam. 
Chegada a Amsterdã. Possibilidade de realizar um pas-
seio inesquecível em lancha. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos mais importantes da capital holandesa: con-
heceremos 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 mos-
trarão todo o processo da extração do cristal bruto até 
a conversão em brilhante. Resto do dia livre ou, se dese-
jar, poderá realizar uma excursão opcional que nos fará 
mergulhar na Holanda tradicional, visitando seus po-
voados 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. 

DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 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 realiza-
remos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, enquanto 
contemplamos povoados, vinhas e castelos característi-
cos da região da Renânia, onde nos encontramos. Des-
embarque 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 histórico, com suas casas patrícias do século XV. 
Acomodação.

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

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8162 9 2 1.215 $

DOMINGO: FEIRA: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado ao hotel 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 dos edifícios e mo-
numentos mais importantes: conheceremos as 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 ante-
rior). Tarde livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante 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 inte-
rior, 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 conhecen-
do 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 - 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 desfru-
tar do encanto das suas casas e canais, do Lago do Amor, 
o Beatério, as Praças Grote Markt, cercada por esplêndi-
das 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 auto-
nomia de Bruges, a Basílica do Sangue Sagrado do século 
XII, localizada na fortaleza (Burg), onde se guarda a relí-
quia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Continuação a 
Bruxelas. Jantar e acomodação. 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

. Visita com guia local e/ou excursões  
· Panorâmica de Londres 
· Panorâmica de Bruxelas 
· Panorâmica de Amsterdã 
· Cruzeiro pelo Reno

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Eurotúnel 
· Bruges 
· Rotterdã 
· Haia 
· Colônia  
· Vale do Reno 
· Frankfurt

Grand Place · Bruxelas

Frankfurt

Londres

1

3

Amsterdã2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANHA

Bruxelas1

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8162:  3 e 17 Jun; 8 e 22 Jul; 5 e 19 Ago; 9 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO 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
Bruxelas Ibis City Centre (T) Centro 3* 
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdã City (S) Cidade 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8162 Londres - Frankfurt
Tentação 9 2 1.285 1.555 1.215 1.485
Seleção 9 2 1.460 1.860 1.340 1.740
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LONDRES, PARIS E MADRI II LONDRES, PARIS, MADRI E ITÁLIA TURÍSTICA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8150 12 1 1.445 $

ST8151 20 3 2.650 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

QUINTA-FEIRA: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEXTA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Dia livre para pas-
sear 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, Palá-
cio 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 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, cons-
truída 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 artis-
tas como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros. 
Retorno a Londres para continuar conhecendo a cidade. 
Acomodação.

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a ca-
pital, passando por lugares mundialmente famosos como 
o Soho, o animado Convent Garden, desfrutar de algum 
dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Visita op-
cional 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 - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atravessar 
debaixo do Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos e chegarmos na França. Chegada e tempo li-
vre para um primeiro contato com a elegante capital fran-
cesa. Pela noite, tour opcional da Paris Iluminada, onde 
poderemos confirmar o porquê está considerada por 
muitos como a cidade mais bela do mundo. Acomodação.

*Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente 
poderá ser realizado em ferry de Dover a Calais.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concór-
dia 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, que foi 
começado por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio 
diferente foi Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edi-
fício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a 
Galeria dos Espelhos, que é, sem dúvida, a sala mais im-
pressionante e que serviu como cenário para a assinatura 
do Tratado de Versalhes. Se destaca também, a Capela, 
os salões da Paz e da Guerra. 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, com nosso guia local, 
para conhecer o Bairro Latino, centro da vida intelectual 
parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. Em se-
guida, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, 
outro símbolo de Paris que é obra prima da arte gótica 
francesa, lugar 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 de outro ponto de vista, dando um 
relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo Sena. Pela tar-

de, visita opcional do Museu do Louvre, antiga residência 
real e hoje em dia um dos maiores museus do mundo, jun-
to com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan 
de Nova Iorque ou o Prado de Madri, e onde se encontra 
uma maravilhosa coleção artística, que vai de obras pri-
mas da antiguidade como a Vênus de Milo ou a Victoria de 
Samotracia até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, 
realizada pelo arquiteto estadunidense de origem chinês, 
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre para visitar algum de seus mui-
tos museus, conhecer algum dos parques da cidade, pas-
sear por suas ruas da moda ou 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 deixaram sua marca 
os mais importantes arquitetos do século XX e XXI, em 
seus imponentes edifícios, onde destaca o Grande Arco da 
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen 
e que inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, uma região 
de grande valor cultural e paisagístico, por ser o maior 
espaço natural da França, declarado Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Se destaca por seus castelos construídos 
entre os séculos XIV e XVI. Pararemos em Chambord, es-
petacular 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 excelentes vinhos. 
Jantar e acomodação.

SÁBADO: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída para a reserva natural de Las Lan-
das, que atravessaremos antes de chegar no território 
espanhol. Recorreremos em primeiro lugar as paisagens 
verdes do País Basco, para continuar por terras castelha-
nas, atravessando o Sistema Central para chegar a Madri. 
Chegada e tempo livre. Acomodação. 

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a Visita panorâ-
mica 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 Gran Via, 
a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, 
Calle Alcalá, Paseo do 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 conhe-
ceremos 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. 

Templo de debod · madri

Praça da ConCordia · Paris
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SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8150

SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, a bela capital da Co-
munidade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio 
Ebro, um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre para  
conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a aparição 
da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a Barcelona. 
Visita panorâmica da cidade: as Ramblas, o porto, o ex-
terior da Sagrada Família, Montjuic, onde se celebraram 
a maior parte dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e 
acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de en-
contro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, 
Nice. Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
conheceremos Montecarlo, com tempo livre para visitar 
seu Cassino ou para tomar algo no Café de Paris, visita-
remos 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 e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Italiana, passando 
por povoados tão conhecidos como São Remo ou Gêno-
va. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Continuação a Roma e tempo livre para um primeiro con-
tato com a Cidade Eterna. Jantar. Se você desejar, poderá 
realizar uma visita opcional da Roma de Noite, conhecen-
do suas praças mais emblemáticas e seus chafarizes mais 
representativos, como a Piazza Navona com a Fonte dos 
Quatro Rios, Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 
com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
Coliseu. A continuação visitaremos o Bairro do Trastévere, 
símbolo da Roma popular. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. 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. À continuação, realizaremos uma breve 

panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo cen-
tro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Por último, navegaremos pela Ilha de 
Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de en-
contro da alta sociedade, como a Marina Grande, as 
falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço 
em Capri). Acomodação. 

SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Tosca-
na e berço do Renascimento e hoje em dia um dos prin-
cipais centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: 
o Duomo (Catedral) de Santa Maria do 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 se encontram as famosas 
Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza 
Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto de está-
tuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. 
Resto da tarde livre que pode ser aproveitada para rea-
lizar compras ou para conhecer os famosos mercados 
florentinos. 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 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça São Marcos. Tempo 
livre que poderá aproveitar para perder-se por seus ca-
nais, suas ruas e suas secretas praças, onde encontrará 
infinitos detalhes que fazem que Veneza seja uma ci-
dade única no mundo. 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 Escondi-
da”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
Acomodação na região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa 
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito fa-
moso 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 Milão, capital da Lom-
barda e principal centro econômico e da moda da Itália. 
Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o Duomo, 
a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o Castelo 
Sforzesco, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8151

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

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 
· Panorâmicas de Madri e Barcelona 
· Panorâmicas de Roma, Florença e Milão

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Vale do Loire · Chambord · Bordeaux · Eurotúnel  
· Zaragoza · Nice · Entrada no barco privado a Veneza 
 · Lago de Garda · Pisa

Panorâmica do lago de garda · itália

ST8150  ST8151

LONDRES, PARIS E MADRI II LONDRES, PARIS, MADRI E ITÁLIA TURÍSTICA

4

3

1
1

1

Roma

Veneza
Bordeaux

Florença

Paris

FRANÇA

ITÁLIA

ESPANHA

REINO UNIDO

1

1

1

3

Nice

Milão

Barcelona

Londres

Madri
2

FIM
ITIN. ST8151

FIM
ITIN. ST8150

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Londres Ibis London Excel Cidade Tur 
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Bordeaux Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3* 
 Ibis Bordeaux Le Lac Cidade 3*
Madri T3 Tirol Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4* 
 Tryp Chamberí Cidade 3*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Cidade 3* 
 Catalonia Park Putxet Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Nice Ibis Nice Centre Gare Centro 3* 
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 3* 
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Veneza Albatros / Alexander / Smart Mestre 4* 
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milão B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3* 
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA 
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8150 Londres - Madri
Tentação 12 1 1.565 1.950 1.445 1.830
ST8151 Londres - Milão
Tentação 20 3 2.900 3.590 2.650 3.340



Europa 205204 Europa

França · Países Baixos · Londres França · Países Baixos · Londres

ST8152  ST8153

PARIS, MADRI E ITÁLIA TURÍSTICA PARIS, MADRI E ROMA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8152 17 3 2.185 $

ST8153 14 3 1.760 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris 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 Concór-
dia 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, que foi 
começado por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio 
diferente foi Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edi-
fício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a 
Galeria dos Espelhos, que é, sem dúvida, a sala mais im-
pressionante e que serviu como cenário para a assinatura 
do Tratado de Versalhes. Se destaca também, a Capela, os 
salões da Paz e da Guerra, etc. 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 para conhecer esta bela cidade. 
Se você desejar, poderá realizar uma interessante visita 
opcional, com nosso guia local, para conhecer o Bairro 
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário 
da Revolução de Maio de 68. Em seguida, visitaremos 
o interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo 
de Paris que é obra prima da arte gótica francesa, lu-
gar de coroação de reis e imperadores e que serviu de 
inspiração para grandes obras literárias como “O Cor-
cunda de Notre Dame”, de Victor Hugo 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, 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 ou o Prado de Madri, e 
onde se encontra uma maravilhosa coleção artística, 
que vai de obras primas da antiguidade como a Vênus 
de Milo ou a Victoria de Samotracia até a revolucionária 
Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto estadu-
nidense de origem chinês, Ieo Ming Pei, que dá acesso 
ao museu. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre para visitar algum de seus mui-
tos museus, conhecer algum dos parques da cidade, pas-
sear por suas ruas da moda ou 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 deixaram sua mar-
ca os mais importantes arquitetos do século XX e XXI, 
em seus imponentes edifícios, onde destaca o Grande 
Arco da Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von 
Spreckelsen e que inaugurou em 1989 para comemorar o 
bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, uma região 
de grande valor cultural e paisagístico, por ser o maior 
espaço natural da França, declarado Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Se destaca por seus castelos construídos 
entre os séculos XIV e XVI. Pararemos em Chambord, es-
petacular 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 excelentes vinhos. 
Jantar e acomodação.

SÁBADO: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída para a reserva natural de Las Lan-
das, que atravessaremos antes de chegar no território 
espanhol. Recorreremos em primeiro lugar as paisagens 
verdes do País Basco, para continuar por terras castelha-
nas, atravessando o Sistema Central para chegar a Madri. 
Chegada e tempo livre. Acomodação. 

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a Visita panorâ-
mica 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 Gran Via, 
a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, 
Calle Alcalá, Paseo do 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 conhe-
ceremos sua Catedral gótica do século XIII. Pela noite, se 

Praça de São Pedro · Vaticano

Basilica do sagrado coração · Paris
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desejar, poderá assistir opcionalmente a um espetáculo 
flamenco, onde conheceremos as raízes musicais da arte 
espanhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, a bela capital da Co-
munidade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio 
Ebro, um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre para  
conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a aparição 
da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a Barcelona. 
Visita panorâmica da cidade: as Ramblas, o porto, o ex-
terior da Sagrada Família, Montjuic, onde se celebraram 
a maior parte dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e 
acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encon-
tro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice. 
Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde conhe-
ceremos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu Cas-
sino ou para tomar algo no Café de Paris, visitaremos tam-
bém 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 e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Italiana, passando 
por povoados tão conhecidos como São Remo ou Gêno-
va. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos 
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Continuação a Roma e tempo livre para um primeiro con-
tato com a Cidade Eterna. Jantar. Se você desejar, poderá 
realizar uma visita opcional da Roma de Noite, conhecen-
do suas praças e seus chafarizes mais representativos, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, Fon-
tana de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos 
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, a 
Colina do Capitolio, etc. Resto do dia livre ou possibilida-
de de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos 
com a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Excur-
são opcional na que poderá enlaçar os momentos mais 
importantes da história da “Cidade Eterna”: o interior do 
Coliseu. A continuação visitaremos o Bairro do Trastévere, 
símbolo da Roma popular. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos 
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade roma-
na, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 
d.C. À continuação, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por 
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de 
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como 

a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão 
inclui almoço em Capri). Acomodação. 

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8153 

SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para 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 do Fiore, com sua maravilhosa 
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de mode-
lo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no 
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batisté-
rio onde se encontram 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 da tarde livre que pode 
ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os 
famosos mercados florentinos. Acomodação. 

DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos 
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e 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. Se 
desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além 
de um romântico passeio em gôndola por seus canais ve-
nezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Mar-
cos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada 
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais be-
los desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa 
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito fa-
moso 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 Milão, capital da Lom-
barda e principal centro econômico e da moda da Itália. 
Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o Duomo, 
a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o Castelo 
Sforzesco, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8152

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 3

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário) 
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Barcelona 
· Panorâmica de Roma 
· Panorâmica de Florença 
· Panorâmica de Milão

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Vale do Loire · Chambord · Bordeaux · Zaragoza · Nice 
· Entrada no barco privado a Veneza · Lago de Garda · Pisa 

Rua do Bispo no BaiRRo Gótico · BaRcelona

ST8152  ST8153

PARIS, MADRI E ITÁLIA TURÍSTICA PARIS, MADRI E ROMA

4
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1

1

Roma
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Florença

Paris

FRANÇA

ITÁLIA
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1

1

1

Nice

Milão

Barcelona

Madri
2

FIM
ITIN. ST8152

FIM
ITIN. ST8153

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Bordeaux Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3* 
 Ibis Bordeaux Le Lac Cidade 3*
Madri T3 Tirol Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4* 
 Tryp Chamberí Cidade 3*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Cidade 3* 
 Catalonia Park Putxet Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Nice Ibis Nice Centre Gare Centro 3* 
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 3* 
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Veneza Albatros / Alexander / Smart Mestre 4* 
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milão B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3* 
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8152 Paris - Milão
Tentação 17 3 2.420 2.995 2.185 2.760
ST8153 Paris - Roma
Tentação 14 3 1.965 2.430 1.760 2.225
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ST8163  ST8164

LONDRES, PAÍSES BAIXOS E PARIS I LONDRES, PAÍSES BAIXOS E PARIS II

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8163 12 2 1.590 $

ST8164 13 2 1.705 $

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 e resto do dia livre. 
Se desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional, 
a um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: 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 li-
vre. Excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior e 
mais antigo dos habitados de todo o mundo e uma das 
residências oficiais da monarquia britânica há 900 anos. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma 
visita opcional ao Museu Britânico, e a Torre de Londres, 
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 des-
frutar do encanto das suas casas e canais. Continuação a 
Bruxelas. Jantar e acomodação. 

 *Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente 
poderá ser realizada em ferry de Dover a Calais.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃ - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place, Ca-
tedral de São Miguel, Manneken Pis, Bairro de Sablon, 
o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Saída para Rotter-
dã. Continuação para Haia, sede do governo dos Países 
Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibili-
dade de realizar uma Visita panorâmica opcional e guia-
da, incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada 
a Amsterdã. Passeio opcional inesquecível em lancha, 
descobrindo a cidade a partir dos seus canais. Jantar e 
acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o 

Monumento Nacional, a Estação Central, a Igreja de São 
Nicolau, o bairro judeu, etc. Também visitaremos uma fá-
brica de lapidação de diamantes. Resto do dia livre ou, se 

desejar, poderá realizar uma excursão opcional que nos 
fará mergulhar na Holanda tradicional, visitando Marken e 
Volendam. Acomodação. 

Catedral de Nossa seNhora · reims

Catedral de São Pablo e Ponte do Milênio · londreS
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DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação romana, 
onde se destaca sua Catedral gótica. Pela tarde realizare-

mos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, e continuação 
a Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Tempo livre 
para conhecer Römerberg, o centro do centro histórico, 
com suas casas patrícias do século XV. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - REIMS - PARIS (*)
Café da manhã. Saída para França, passando pelas terras 
onde ocorreram algumas das batalhas mais importantes 
do século XX, que marcaram o desenvolvimento da histó-
ria europeia contemporânea. Deixaremos para trás alguns 
cenários onde ocorreu a famosa Batalha de Verdun, entre 
Alemanha e França durante a I Guerra Mundial. Chegare-
mos a Reims, a capital da região do Champagne. Tempo 
livre para passear por suas ruas elegantes e descobrir 
seu importante patrimônio, que se destaca a Catedral de 
Notre Dame de Reims. Continuação a Paris. Tempo livre. 
Visita opcional da Paris Iluminada. Acomodação.

 (*) Em temporada baixa (Nov-Mar) o trajeto FRANKFURT-
PARIS pode ser feito em trem sem parar em Reims.

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, visita opcional do Palácio de Versalhes e 
seus jardins, que foi símbolo da monarquia francesa em 
seu esplendor e o modelo para residências reais. Pela noi-
te, assistência opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a cidade. Se você 
desejar, poderá realizar uma interessante visita opcional 
para conhecer o Bairro Latino, ao interior da Catedral de 
Notre 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. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços. 

FIM DO ITINERARIO ST8163

QUINTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo essa 
cidade, visitando algum dos seus museus ou simplesmen-
te passear pelos diferentes bairros da capital do Sena, do 
tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a praça dos 
Vosgos até o inovador bairro financeiro de La Defense, 
onde destaca o Grande Arco da Defense. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços. 

FIM DO ITINERARIO ST8164

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário) 
· Panorâmica de Londres 
· Panorâmica de Bruxelas 
· Panorâmica de Amsterdã 
· Cruzeiro pelo Reno 
· Panorâmica de Paris

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Eurotúnel 
· Bruges 
· Rotterdã 
· Haia 
· Colônia 
· Vale do Reno 
· Frankfurt 
· Reims

ST8163  ST8164

LONDRES, PAÍSES BAIXOS E PARIS I LONDRES, PAÍSES BAIXOS E PARIS II

Frankfurt

Londres

Paris
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Amsterdã2

HOLANDA

REINO UNIDO
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FRANÇA

Bruxelas1

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO 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
Bruxelas Ibis City Centre (T) Centro 3* 
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdã City (S) Cidade 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S 
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8163 Londres - Paris
Tentação 12 2 1.725 2.110 1.590 1.975
Seleção 12 2 2.050 2.625 1.790 2.365
ST8164 Londres - Paris
Tentação 13 2 1.860 2.280 1.705 2.125
Seleção 13 2 2.240 2.875 1.925 2.560
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ST8165  ST8166

TRIÂNGULO EUROPEU I TRIÂNGULO EUROPEU II

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8165 14 2 1.870 $

ST8166 13 2 1.725 $

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 Ilumina-
da, onde poderemos confirmar o porquê está considerada 
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conhecere-
mos 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 fasci-
nante iluminação, o Rio Sena, etc. 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 jar-
dins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao 
Museu do Louvre, onde se encontra uma maravilhosa co-
leção artística, que vai desde as obras primas da antigui-
dade, 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. 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 jard-
ins, 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 mu-
seus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pe-

las ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital 
do Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se en-
contra 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 bicentená-
rio da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais para atravessar o Ca-
nal 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 londri-
no, 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). Tar-
de livre. Se desejar, poderá realizar uma interessante ex-
cursão 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 sécu-

Parlamento Holandês · Haia

A CAtedrAl · ColôniA
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lo XVI, construída em estilo Tudor e o lugar onde foram 
enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o Enrique VIII 
e sua terceira esposa, Jane Seymour. Também conhece-
remos os apartamentos do Estado, com obras de gran-
des 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 - 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 desfru-
tar do encanto das suas casas e canais, do Lago do Amor, 
o Beatério, as Praças Grote Markt, cercada por esplêndi-
das 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 auto-
nomia de Bruges, a Basílica do Sangue Sagrado do século 
XII, localizada na fortaleza (Burg), onde se guarda a relí-
quia 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 - ROTTERDÃ - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as 
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São 
Miguel, Manneken Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Jus-
tiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração indus-
trial da Holanda e com um dos maiores portos do mun-
do. Continuação para Haia, sede do governo dos Países 
Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibilida-
de de realizar uma Visita panorâmica opcional e guiada, 
incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a 
Amsterdã. Possibilidade de realizar um passeio inesque-
cível 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 dos edifícios e monu-
mentos mais importantes: 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. Tam-
bém visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, 
onde nos mostrarão todo o processo da extração do cris-

tal bruto até a conversão em brilhante. 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 diferen-
tes comunidades culturais e religiosas nos Países Baixos. 
Marken, povoado de pesca com uma longa tradição pro-
testante 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, caracte-
rísticos da região. 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 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 Mun-
dial. 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 sé-
culos foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro 
Império Romano Germânico. Tempo livre para conhecer 
Römerberg, o centro histórico, com suas casas patrícias 
do século XV. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERARIO ST8166

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - REIMS - PARIS (*)
Café da manhã. Saída para França, onde passaremos pelas 
terras onde ocorreram algumas das batalhas mais impor-
tantes do século XX, que marcaram o desenvolvimento da 
história europeia contemporânea. Deixaremos para trás 
alguns cenários onde ocorreu a famosa Batalha de Verdun, 
entre Alemanha e França durante a I Guerra Mundial. Che-
garemos a Reims, a capital da região do Champagne. Tem-
po livre para passear por suas ruas elegantes e descobrir 
seu importante patrimônio, que se destaca a Catedral de 
Notre Dame de Reims. Continuação a Paris. Tempo livre. 
Acomodação.

 (*) Em temporada baixa (Nov-Mar) o trajeto FRANKFURT-
PARIS pode ser feito em trem sem parar em Reims.

TERÇA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERARIO ST8165

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2 

. Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário) 
· Panorâmicas de Londres, Paris, Bruxelas e Amsterdã 
· Cruzeiro pelo Reno

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Canal da Mancha · Eurotúnel · Bruges · Rotterdã · Haia · 
Colônia · Vale do Reno · Frankfurt · Reims

A Torre eiffel no ouTono · PAris
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ITIN. ST8166COMEÇO

AMBOS ITIN.

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8165: 30 Mai; 13 Jun; 4 e 18 Jul; 1 e 15 Ago; 5 Set
· ST8166: 30 Mai; 13 Jun; 4 e 18 Jul; 1 e 15 Ago; 5 Set 
* Somente em categoría Special Seleção

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S 
 Novotel Paris 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 City Centre (T) Centro 3* 
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdã City (S) Cidade 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8165 Paris - Paris
Tentação 14 2 1.955 2.420 1.870 2.335
Seleção 14 2 2.375 3.065 2.070 2.760
ST8166 Paris - Frankfurt
Tentação 13 2 1.840 2.260 1.725 2.145
Seleção 13 2 2.190 2.825 1.940 2.575
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ST8168  ST8169

LISBOA, MADRI, PARIS E BENELUX MADRI, PARIS E BENELUX

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8168 13 3 2.120 $

ST8169 11 2 1.620 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8168

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia livre 
para um primeiro contato com esta bela cidade e desfru-
tar das suas praças e conhecer um pouco do povo portu-
guês. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerôni-
mos, a Torre de Belém, o Monumento dos Descobridores, 
o famoso e típico bairro da Alfama, o Carmo, a famosa 
praça do Rossio, etc. Tarde livre ou excursão opcional à 
Estoril; Cascais e Sintra. Tempo libre e visita do Palácio 
Nacional. Retorno a Lisboa. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para a cidade de Fátima, cidade 
muito conhecida no mundo depois das aparições que a 
Virgem realiza a partir do dia 13 de maio de 1917 às três 
crianças pastoras perto da Cova da Iria. Tempo livre e con-
tinuação para Madri. Acomodação. 

COMEÇO DO ITINERARIO ST8169

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 li-
vre para um primeiro contato com a capital da Espanha. 
Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: MADRI 
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, Es-
panha e Netuno, a Gran Via, a Calle Mayor, a Calle Alcalá, 
Paseo do Prado e da Castellana. Tarde livre ou, excursão 
opcional para Toledo, onde realizaremos uma Visita pa-
norâmica e conheceremos sua catedral. Pela noite, poderá 
assistir, opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco. 
Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: MADRI  PARIS
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeropor-
to para ir, em avião, a Paris. Chegada e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Pela noite, tour opcional da Paris Iluminada, 

onde poderemos confirmar o porquê está considerada 
como a cidade mais bela do mundo. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concór-
dia 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. Pela noite, assistên-
cia opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a cidade. Visita 
opcional para conhecer o Bairro Latino, o interior da Cate-
dral de Notre Dame, e por último, poderá conhecer Paris 

de outro ponto de vista, dando um passeio no Bateau-
Mouche pelo Sena. Pela tarde, visita opcional do Museu 
do Louvre. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Bruges, onde teremos tempo 
livre para desfrutar do encanto do Lago do Amor, o Bea-
tério, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃ - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as 
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São 
Miguel, Manneken Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Jus-
tiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração indus-

Canal amstel · amsterdã

Porta de alcalá · Madri
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trial da Holanda e com um dos maiores portos do mundo. 
Continuação para Haia. Em ambas cidades terá tempo 
livre ou Visita panorâmica opcional e guiada, incluindo 
a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a Amsterdã. 
Passeio inesquecível em lancha. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o 
Monumento Nacional, a Bolsa de Berlage, a Estação Cen-
tral, a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu, etc. Também 
visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes. Resto 
do dia livre ou excursão opcional aos povoados marinhei-
ros: 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 reali-
zaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno. Desembar-
que e continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi lugar de coronación 
dos imperadores do Sacro Império Romano Germánico. 
Tempo livre para conhecer Römerberg, com suas casas 
patrícias do século XV. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

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 Lisboa 
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Bruxelas 
· Panorâmica de Amsterdã 
· Cruzeiro pelo Reno

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Fátima · Bruges · Rotterdã · Haia · Colônia  
· Vale do Reno · Frankfurt

Praça do ComérCio · Lisboa

ST8168  ST8169

LISBOA, MADRI, PARIS E BENELUX MADRI, PARIS E BENELUX
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2

3

Madri

Amsterdã

2

2

FRANÇA

ESPANHA

BÉLGICA

HOLANDA

ALEMANHA

PORTUGAL

Bruxelas
Frankfurt

1
1

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST8168

COMEÇO
ITIN. ST8169

ST8169

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Madri Leonardo H. Madri City Center (S) Centro 3*S 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 T3 Tirol (T) Cidade 3* 
 Weare Chamartin (T) Cidade 4* 
 Tryp Chamberí (T) Cidade 3*
Paris 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
Bruxelas Ibis City Centre (T) Centro 3* 
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdã City (S) Cidade 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8168 Lisboa - Frankfurt
Seleção 13 3 2.365 3.000 2.120 2.755

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8169 Madri - Frankfurt
Tentação 11 2 1.715 2.060 1.620 1.965
Seleção 11 2 1.995 2.515 1.805 2.325
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ST8170

LONDRES, PARIS E BENELUX

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8170 12 2 1.525 $

QUINTA-FEIRA: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEXTA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Dia livre. Se dese-
jar, poderá realizar um passeio noturno opcional, a um 
Pub londrino, incluindo uma bebida. 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 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 habita-
do 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 lu-
gar 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 Londre. Acomodação.

DOMINGO: LONDRES 
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade, passeando por lugares mundialmente conhecidos 
como o Soho, o animado Convent Garden, desfrutar de 
algum dos musicais que se apresentam na cidade, etc. Se 
você desejar, poderá fazer uma visita opcional ao Museu 
Britânico, onde se destaca sua arquitetura, do impressio-
nante edifício neoclássico original até a revolução arquite-
tônica que supõe seu grande pátio central, que foi cober-
to no ano de 2000 com uma estrutura de metal e vidro, 
ideada pela equipe do Norman Foster. Os mais de 7 mil-
hões de objetos procedentes de tosos os continentes que 
o museu possui, estão ordenados conforme seu lugar de 
procedência. O museu tem um tamanho que, para visita-
lo sem pressa, seria necessário dedicar muitos dias mas, 
acompanhado do nosso guia local, você poderá aproveitar 
para ver a parte mais importante, destacando entre suas 
peças os frescos do Parthenon, a Pedra de Roseta, que 
permitiu decifrar os hieróglifos egípcios e uma excelente 
seção de Egiptologia. À continuação, iremos para a Torre 
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento mais 
antigo de Londres e onde se encontra uma das maiores 
atrações para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saida para Folkestone, para realizar em 
“Shuttle”, em 35 minutos, a travessia debaixo do Canal da 
Mancha em direcao a Paris (Em algumas ocasiões, este 
trajeto se realizará via Bruges) . Chegada e tempo livre. 

Pela noite, Tour opcional da Paris iluminada, onde podere-
mos descobrir porque esta cidade e considerada por mui-
tos como a mais bela do mundo. Acomodação.

*Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente 
poderá ser realizada em ferry de Dover a Calais.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concór-
dia 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, que foi 
começado por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio 

Museu do Louvre · Paris

Canal Dijver e Torre Do Campanário · Bruges



Europa 213212 Europa

França · Países Baixos · Londres França · Países Baixos · Londres

diferente foi Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edi-
fício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a 
Galeria dos Espelhos. 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 ao Bairro 
Latino, centro da vida intelectual parisiense. Em segui-
da, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, 
que é obra prima da arte gótica francesa e, por último, 
poderá conhecer Paris dando um passeio no Bateau-
Mouche. Pela tarde, visita opcional do Museu do Louvre, 
um dos maiores do mundo, junto com o Hermitage de 
São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque ou o 
Prado de Madri, e onde se encontra uma maravilhosa 
coleção artística, que vai de obras primas da antiguida-
de como a Vênus de Milo ou a Victoria de Samotracia 
até a revolucionária Pirâmide que dá acesso ao museu. 
Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Bruges, onde teremos tempo 
livre para desfrutar do encanto das suas casas e canais, do 
Lago do Amor, o Beatério, a Praça Grote Markt, rodeada 
de maravilhosas fachadas, etc. Continuação para chegar a 
Bruxelas, a capital belga. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃ - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as 
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São 
Miguel, Manneken Pis, o Palácio da Justiça, o Atomium, 
etc. Saída para Rotterdã, com um dos maiores portos do 
mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Paí-
ses Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou Visita 
panorâmica opcional e guiada, incluindo a entrada ao Par-
que Madurodam. Chegada a Amsterdã. Passeio opcional 
em lancha por seus canais. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, 
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.. Resto do dia livre ou excursão 
opcional aos 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 Catedral gótica. Pela tarde realiza-
remos um cruzeiro pelo Rio Reno. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Tem-
po livre para conhecer o centro do centro histórico, com 
suas casas patrícias do século XV. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Londres  
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Bruxelas 
· Panorâmica de Amsterdã 
· Cruzeiro pelo Reno

Outros lugares comentados por nosso guia
· Eurotúnel 
· Bruges  
· Rotterdã 
· Haia 
· Colônia 
· Vale do Reno 
· Frankfurt

Museu de Historia Natural · loNdres

Frankfurt

Londres

Paris

1

3

3

Amsterdã2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANHA

FRANÇA

Bruxelas1

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Londres Ibis London Excel Cidade Tur 
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Bruxelas Ibis City Centre Centro 3*
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport Aeropuerto 3*S
Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA 
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8170 Londres - Frankfurt
Tentação 12 2 1.635 2.020 1.525 1.910
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ST8171  ST8158

PARIS E BENELUX I PARIS E PAÍSES BAIXOS
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FIM 
ITIN. ST8171

FIM 
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COMEÇO 
AMBOS ITIN.

de de realizar uma Visita panorâmica opcional e guiada, 
incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a 
Amsterdã. Possibilidade de realizar um passeio inesque-
cível em lancha, descobrindo a cidade a partir dos seus 
canais, conhecendo entre outros lugares, o famoso bairro 
vermelho, o Canal dos Príncipes, 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 dos edifícios e monu-
mentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o 
Monumento Nacional, a Bolsa de Berlage, a Estação Cen-
tral, 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 aos 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
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8158

DOMINGO: AMSTERDÃ - CRUZEIRO RENO - COLÔNIA - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia, fundação romana, 
onde se destaca sua Catedral gótica. Pela tarde realiza-
remos um cruzeiro pelo Rio Reno. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Tem-
po livre para conhecer o centro do centro histórico, com 
suas casas patrícias do século XV. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8171

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8171 9 2 1.100 $

ST8158 8 2 895 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um 
primeiro contato com a elegante capital francesa. Pela 
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Ilumi-
nada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos como a mais linda do mundo.. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes da capital francesa: 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 sím-
bolo da monarquia francesa em seu esplendor e o modelo 
para residências reais em toda Europa. Pela noite, assis-
tência opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional para conhecer o 
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense, e em 
seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, 
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 reali-
zaremos uma visita opcional ao Museu do Louvre, onde 
conheceremos uma das melhores coleções artísticas do 
mundo, que vão desde as obras primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro, rea-
lizada pelo arquiteto norte-americano, de origem chinesa, 
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Bruges, onde teremos tempo 
livre para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, etc. Continuação a Bruxelas. 
Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃ - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as 
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São 
Miguel, Manneken Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Jus-
tiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração indus-
trial da Holanda e com um dos maiores portos do mun-
do. Continuação para Haia, sede do governo dos Países 
Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibilida-

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões (segundo 
itinerário) 
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Bruxelas 
· Panorâmica de Amsterdã 
· Cruzeiro pelo Reno

Outros lugares comentados por nosso guia (segundo 
itinerário)
· Bruges  
· Rotterdã 
· Haia 
· Colônia 
· Vale do Reno 
· Frankfurt

Ponte Rouelle e toRRe eiffel · PaRis

Casas em Cubo · RotteRdã 

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8171 · ST8158: 3 e 17 Jun; 8 e 22 Jul; 5 e 19 Ago; 9 Set 
* Somente em categoría Special Seleção

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris 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
Bruxelas Ibis City Centre (T) Centro 3* 
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdã City (S) Cidade 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8171 Paris - Frankfurt
Tentação 9 2 1.180 1.450 1.100 1.370
Seleção 9 2 1.420 1.820 1.245 1.645
ST8158 Paris - Amsterdã
Tentação 8 2 990 1.220 895 1.125
Seleção 8 2 1.230 1.575 1.040 1.385
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ST8172

PARIS E BENELUX II

canais, conhecendo entre outros lugares, o famoso bairro 
vermelho, o Canal dos Príncipes, 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 dos edifícios e monu-
mentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o 
Monumento Nacional, a Bolsa de Berlage, a Estação Cen-
tral, 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 aos 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 Catedral gótica. Pela tarde realiza-
remos um cruzeiro pelo Rio Reno. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Tem-
po livre para conhecer o centro do centro histórico, com 
suas casas patrícias do século XV. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - REIMS - PARIS (*)
Café da manhã. Saída para França, onde passaremos pelas 
terras onde ocorreram algumas das batalhas mais impor-
tantes do século XX, que marcaram o desenvolvimento da 
história europeia contemporânea. Deixaremos para trás 
alguns cenários onde ocorreu a famosa Batalha de Verdun, 
entre Alemanha e França durante a I Guerra Mundial. Che-
garemos a Reims, a capital da região do Champagne. Tem-
po livre para passear por suas ruas elegantes e descobrir 
seu importante patrimônio, que se destaca a Catedral de 
Notre Dame de Reims. Continuação a Paris. Tempo livre. 
Acomodação.

 (*) Em temporada baixa (Nov-Mar) o trajeto FRANKFURT-
PARIS pode ser feito em trem sem parar em Reims.

TERÇA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8172 10 2 1.220 $

DOMINGO-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um 
primeiro contato com a elegante capital francesa. Pela 
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Ilumi-
nada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos como a mais linda do mundo.. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes da capital francesa: 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 sím-
bolo da monarquia francesa em seu esplendor e o modelo 
para residências reais em toda Europa. Pela noite, assis-
tência opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional para conhecer o 
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense, e em 
seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, 
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 reali-
zaremos uma visita opcional ao Museu do Louvre, onde 
conheceremos uma das melhores coleções artísticas do 
mundo, que vão desde as obras primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro, rea-
lizada pelo arquiteto norte-americano, de origem chinesa, 
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Bruges, onde teremos tempo 
livre para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, etc. Continuação a Bruxelas. 
Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃ - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: o Grand Place com as 
Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura, Catedral de São 
Miguel, Manneken Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Jus-
tiça, o Atomium, etc. Saída para Rotterdã, coração indus-
trial da Holanda e com um dos maiores portos do mun-
do. Continuação para Haia, sede do governo dos Países 
Baixos. Em ambas cidades terá tempo livre ou possibilida-
de de realizar uma Visita panorâmica opcional e guiada, 
incluindo a entrada ao Parque Madurodam. Chegada a 
Amsterdã. Possibilidade de realizar um passeio inesque-
cível em lancha, descobrindo a cidade a partir dos seus 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões  
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Bruxelas 
· Panorâmica de Amsterdã 
· Cruzeiro pelo Reno

Outros lugares comentados por nosso guia
· Bruges  
· Rotterdã 
· Haia 
· Colônia 
· Vale do Reno 
· Frankfurt 
· Reims

Moinhos de vento · holanda

Frankfurt

Paris

1

3 + 1

Amsterdã2

HOLANDA

BÉLGICA
ALEMANHA

FRANÇA

Bruxelas1

Ponte das artes · Paris

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris 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
Bruxelas Ibis City Centre (T) Centro 3* 
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdã City (S) Cidade 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8172 Paris - Paris
Tentação 10 2 1.315 1.620 1.220 1.525
Seleção 10 2 1.620 2.085 1.395 1.860
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ST8173  ST8174

LISBOA, MADRI, PARIS E LONDRES MADRI, PARIS E LONDRES

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8173 16 3 2.110 $

ST8174 13 2 1.715 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8173

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 contato com esta bela cidade, para apreciar 
as suas praças e os seus bairros. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerôni-
mos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobridores, 
Alfama (passeio a pé), as Praças do Comércio, do Rossio e 
do Marques de Pombal, etc. Tarde livre ou se desejar, po-
derá realizar uma interessante 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, vila de pes-
cadores e cidade balneária. Tempo livre e continuação a 
Estoril, famosa pelo seu cassino. Regresso a Lisboa. Pela 
noite realizaremos um passeio opcional noturno pela ci-
dade iluminada, assistindo a um típico espetáculo de fado 
com jantar incluído. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar opcio-
nalmente uma excursão a Fátima, onde aproveitaremos 
de tempo livre para conhecer a Basílica das Aparições. 
Continuação a Óbidos, cidade medieval amuralhada, onde 
também aproveitaremos de tempo livre para conhecê-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 arqueo-
lógico 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 Maior ou percorrer 
suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8174

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 li-
vre para desfrutar dos muitos recantos desta maravilhosa 
cidade, ou desfrutar do ambiente de Madri tomando um 

relaxante café com leite em qualquer “terraza” da Praça 
Maior. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
de Espanha e de Netuno, a Gran Via, a Rua mayor, o ex-
terior da Praça de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, o Pas-
seio 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 ci-
dade. 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. Possibilidade de realizar uma vi-
sita completa opcional a Toledo, cuja riqueza cultural vem 
marcada pelo exemplo de convivência que existiu nesta 
cidade entre as civilizações Cristiana, Hebréia e Muçulma-
na. Realizaremos um percorrido em ônibus pelo períme-
tro 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, atraves-

sando 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 flu-
viais 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 Cas-
telo de Chambord, mandado construir a meados do 
século XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
vilhão de caça, estando localizado no coração de uma 
zona florestal cercada por 31 km de muralha. Chegada à 
Paris. Restante do dia livre para começar a conhecer a 
elegante capital francesa. Si voçê desejar, Tour opcional 
de Paris iluminado, onde poderemos descobrir a cida-
de que é considerada por muitos como a mais bela do 
mundo. Conheceremos alguns dos lugares mais emble-
máticos: a île de la Cité, 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, a Ópera de Garnier, símbolo da França de 
Napoleão III, a Champs Élysées, o Arco do Triunfo, o Bai-
rro de St. Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte de 

Vistas do bairro de alfama · lisboa

Palácio de chambord · Vale do loire
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Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Pela tarde, 
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 pri-
mas 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 chi-
nesa Ieo Ming Pei, que da acesso ao Museu. Pela noite, 
possibilidade de visitar 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 começa-
do por Luís XIII, quem quis criar um palácio inigualável 
foi Luís XIV, que embelezou e ampliou o edifício primiti-
vo, 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 Versal-
hes. Destacam-se também a capela, os salões da Paz e da 
Guerra, etc. Este palácio foi símbolo da monarquia fran-
cesa em seu esplendor e modelo para as residências reais 
em toda Europa. Pela tarde, poderá conhecer juntamente 
com o nosso guia local opcionalmente o famoso Bairro 
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da 
revolução de Maio de 68, e em seguida visitaremos o in-
terior da Catedral de Notre Dame, outro dos símbolos de 
Paris, obra prima da arte gótica francesa e local de co-
roação 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 Pa-
ris realizando um relaxante passeio em Bateau-Mouche 
pelo Sena. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS 
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos muitos 
museus, conhecer alguns dos parques da cidade, perco-
rrer as ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le Ma-
rais, 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, 
destacando o Grande Arco de 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, cruzando o Canal da 
Mancha em um agradvável mini-cruzeiro. Chegada a Lon-
dres e tarde livre para percorrer lugares tão emblemáticos 
como Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Se 
desejar, passeio opcional noturno incluindo uma bebida 
num típico pub londrino. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos desta cidade: conheceremos as Casas do Parla-
mento 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 pe-
ríodo da tarde do dia anterior). Tarde livre ou 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, 
Van Dick, Rembrandt e Rubens entre outros. Regresso a 
Londres. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES 
Café da manhã. Dia livre. 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, 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
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). 
· Refeições: Segundo Itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário) 
· Panorâmica de Lisboa 
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Paris  
· Panorâmica de Londres

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Mérida · Bordeaux · Vale do Loire · Chambord  
· Canal da Mancha

Praça da Vila · Madri

ST8173  ST8174

LISBOA, MADRI, PARIS E LONDRES MADRI, PARIS E LONDRES

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST8174

COMEÇO
ITIN. ST8173

REINO UNIDO

Lisboa

Londres

Paris

3

3

4

Madri
3

FRANÇA

ESPANHA

PORTUGAL

Bordeaux1

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Cidade 2*S 
 Olaias Park (S) Cidade 4* 
 Roma (S) Cidade 3* 
 Mercure Almada (S) Cidade 4*
Madri Tryp Chamberí (T) Cidade 3* 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 Leonardo Madri Center (S) Cidade 3*S 
 Ac Cuzco (S) Cidade 4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4* 
 Ibis Bastide (T) Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3* 
 Novotel Paris 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
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8173 Lisboa - Londres
Tentação 16 3 2.220 2.755 2.110 2.645
Seleção 16 3 2.640 3.445 2.340 3.145

TEMP. ALTA 
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8174 Madri - Londres
Tentação 13 2 1.800 2.220 1.715 2.135
Seleção 13 2 2.190 2.825 1.935 2.570
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ST8175  ST8176

PARIS, HOLANDA E BÉLGICA PAÍSES BAIXOS

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8175 12 2 1.830 $

ST8176 8 2 1.095 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8175

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. Pela 
noite, um tour opcional da Paris Iluminada. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos desta cidade: a Praça da Concórdia, a Ópera de 
Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, a Ponte do 
Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou 
visita opcional ao Museu do Louvre. Pela noite, oportuni-
dade de conhecer o cabaré Le Lido. Acomodação. 

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional ao Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Pela tarde, em uma nova visita 
opcional, poderá conhecer o famoso Bairro Latino, o inte-
rior da Catedral de Notre Dame, e um passeio pelo Bateau 
Mouche pelo rio Sena. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champanhe-
Ardenne. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um 
cruzeiro pelo Rio Reno. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLÔNIA - AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para o Vale baixo do Mosela, onde 
conheceremos o castelo Burg Eltz, imponente estrutura 
medieval. Continuação da nossa viagem até Colônia. Tem-
po livre para conhecer o centro histórico, onde destaca 
sua maravilhosa catedral. Continuação para Amsterdã. 
Tempo livre ou passeio opcional em lancha, descobrindo 
Amsterdã pelos seus canais. Jantar e acomodação. 

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8176

DOMINGO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Chegada na capital dos Países Baixos e 
traslado ao hotel. Tempo livre para conhecer uma das ci-
dades com mais encanto da Europa. Passeio opcional em 
lancha. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital de Holanda: conhe-
ceremos a Praça Dam, o Palácio Real, a Bolsa de Berlage, 
a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu, 
etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre. (Jantar Opção TI). 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos aproveitar 
para facer algumas das nossas excursões opcionais: 
Zaanse Schans, conhecido como a terra dos moinhos, 
povoados marinheiros de Marken, e Volendam. (Jantar 
Opção TI) acomodação.

QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTTERDÃ - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Haia, residência da família 
real holandesa. Continuação a Delft, com suas ruas cheias 
de flores e de encanto. Continuação a Rotterdã, coração 
econômico da Holanda. Tempo livres nas tres cidades ou 
visita panorâmica (Opção TI) destas cidades com guia 
local, incluindo a entrada no Parque de Madurodam. 
Continuação para Bruxelas. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com 
a Prefeitura, o Manneken Pis, Bairro de Sablon, o Pa-
lácio de Justiça, o Atomium, etc. À continuação reali-
zaremos um passeio por duas cidades espetaculares: 

Casas junto ao Canal · Gante

Paisagem tíPica · Holanda
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Bruges, que desfrutará descobrindo o encanto de suas 
casas e canais. (Almoço Opção TI). Em seguida reali-
zaremos uma parada em Gante, com lugares mágicos 
como o Castelo dos Condes de Flandres, a Catedral 
de Bavão. Se você desejar, poderá realizar uma visita 
(Opção TI) guiada opcional de ambas cidades. Retor-
no a Bruxelas. Acomodação. 

SÁBADO: BRUXELAS - ANTUÉRPIA - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã e saída para Antuérpia. Visita panorâmi-
ca: a prefeitura, o matadouro, a Catedral de Nossa Sen-
hora da Antuérpia, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, etc. Continuação a Malinas, antiga capital 
dos Países Baixos na época dos Duques de Borgonha. 

Visita panorâmica da cidade, onde se destacam a Praça 
Mayor, cheia de edifícios com fachadas elegantes entre 
os que se destaca a prefeitura, a Catedral de São Ro-
mualdo, etc. Retorno a Bruxelas. (Almoço Opção TI) 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 Teci-
dos, o Colégio Van Dale, a Igreja de São Miguel e o Gran-
de Mosteiro. Retorno a Bruxelas. Acomodação. 

DOMINGO: BRUXELAS 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

Carrousel da Torre eiffel · Paris

ST8175  ST8176

PARIS, HOLANDA E BÉLGICA PAÍSES BAIXOS

Frankfurt

Paris

1

3

Amsterdã3

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANHA

FRANÇA

Bruxelas 3

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST8175

COMEÇO
ITIN. ST8176

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário) 
· Panorâmica de Paris · Cruzeiro pelo Reno 
·  Visita ao Castelo de Burg Eltz · Panorâmicas de 
Amsterdã, Bruxelas, Antuérpia e Malinas

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Vale do Reno · Frankfurt · Colônia · Bruges · Gante 
· Haia · Delft · Rotterdã

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO INCLUÍ-
DO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as que 
estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa 
oferece 7 refeições em total e as seguintes visitas:

* Visita panorâmica da Haia, Delft e Rotterdã com entrada 
a Madurodam. 
* Visita guiada de Bruges e Gante.

Por um suplemento sobre o preço de: 260 $.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est Periferia 4* 
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Novotel Frankfurt City Cidade 4*
Amsterdã Westcord Art Cidade 4* 
 Mercure Amsterdã City Cidade 4*
Bruxelas Catalonia Forum Cidade 3*S 
 Bedford Centro 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 02 MAI / 17 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8175 Paris - Bruxelas
Seleção 12 2 1.830 2.405

TEMPORADA 06 MAI / 21 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8176 Amsterdã - Bruxelas
Seleção 8 2 1.095 1.440
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ST8181  ST8182

LONDRES, PARIS, HOLANDA E BÉLGICA LONDRES, PARIS E PAÍSES BAIXOS

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8181 15 2 2.490 $

ST8182 16 2 2.605 $

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 li-
vre 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 Parlamen-
to 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 excursão opcional 
fora de Londres para conhecer o Castelo de Windsor, o 
maior e mais antigo dos habitados de todo o mundo, sen-
do 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, cons-
truída 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 artis-
tas como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros. 
Retorno a Londres para continuar conhecendo a cidade. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade, passeando por lugares como o Soho, o animado 
Convent Garden, desfrutar de algum dos musicais que se 
apresentam na cidade, etc. Se você desejar, poderá fazer 
uma visita opcional ao Museu Britânico, onde se desta-
ca sua arquitetura, do impressionante edifício neoclássi-
co original até a revolução arquitetônica que supõe seu 
grande pátio central, que foi coberto no ano de 2000 com 
uma estrutura de metal e vidro, ideada pela equipe do 
Norman Foster. Os mais de 7 milhões de objetos proce-
dentes de tosos os continentes que o museu possui, estão 
ordenados conforme seu lugar de procedência. O museu 
tem um tamanho que, para visita-lo sem pressa, seria ne-
cessário dedicar muitos dias mas, acompanhado do nosso 
guia local, você poderá aproveitar para ver a parte mais 
importante, destacando entre suas peças os frescos do 
Parthenon, a Pedra de Roseta, que permitiu decifrar os 
hieróglifos egípcios e uma excelente seção de Egiptologia. 
À continuação, iremos para a Torre de Londres, que data 

de 1066, sendo o monumento mais antigo de Londres e 
onde se encontra uma das maiores atrações para conhe-
cer 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 certas ocasiões este trajeto se 
realizará via Bruges). Tempo livre para um primeiro conta-
to com a elegante capital francesa. Pela noite se realizará, 
opcionalmente, um tour da Paris Iluminada, onde podere-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos como 
a mais linda do mundo. Recorreremos suas praças, a Ile de 
la Cité, o Bairro Latino, os Campos Elíseos, A Torre Eiffel 
iluminada, as avenidas repletas de luxo, o Rio Sena, etc. 
Acomodação. 

 *Eventualmente a travessia do Reino Unido ao Continente 
poderá ser realizada em ferry de Dover a Calais.

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 jar-
dins 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 
em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova Iorque ou o 
Prado em Madri, e onde se encontra uma maravilhosa co-
leção artística, que vai desde as obras primas da antigui-
dade, 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. 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 embele-
zou 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 intelec-
tual 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 co-
roação 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 Pa-
ris desde outro ponto de vista, dando um relaxante pas-
seio pelo Bateau Mouche pelo rio Sena. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champanhe-
Ardenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da 
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agra-
dável 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 - BURG ELTZ - COLÔNIA - AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para o Vale baixo do Mosela, onde 
conheceremos o Burg Eltz, imponente estrutura medieval 
com mais de 80 quartos que se elevam em oito torres de 
até 10 andares de altura e que se manteve como proprie-
dade da mesma família há mais de 30 gerações. Durante 
nossa visita conheceremos duas das três partes do cas-
telo, já que a terceira continua sendo a residência ances-
tral da família Eltz. Continuação até Colônia. Tempo livre 
para conhecer o centro histórico desta cidade e a cate-
dral. Continuação para Amsterdã. Tempo livre ou passeio 
opcional em lancha, conhecendo entre outros lugares, o 
Bairro Vermelho, o Canal dos Príncipes, onde veremos a 
Igreja do Oeste e a Casa da Ana Frank, o Canal dos Senho-
res, o Rio Amstel, onde poderão ver a famosa Ponte Fina 
e o Stopera, etc. Jantar e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam, o Palá-
cio 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. (Almoço Opção TI). Tarde 
livre para descobrir outros aspectos da cidade ou visitar 

Casas e Canais · amsterdã

A PrefeiturA · Delft
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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. (Jantar 
Opção TI). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos aproveitar o 
tempo realizando algumas das nossas excursões opcio-
nais, como por exemplo: Visitar Zaanse Schans, conhe-
cido popularmente como a terra dos moinhos de vento, 
onde encontraremos uma reprodução fiel da vida na 
região do Zaan. Passeando entre as tradicionais casas 
de madeira, os armazéns e os 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 reli-
gião protestante, que soube conservar vivas as tradições 
durante seis séculos, o que ainda podemos visualizar em 
suas ruas, seus habitantes, seus lugares pitorescos; ori-
ginalmente foi uma ilha e atualmente está unido a terra 
firme por um dique e uma estrada; e Volendam, com uma 
extensa tradição católica, muito conhecida na antiguida-
de como lugar de encontro de peregrinos e missioneiros 
e hoje em dia, além de realizar interessantes compras, po-
derá degustar pratos de peixes típicos da região. (Jantar 
Opção TI). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTTERDÃ - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Haia, a cidade dos palácios e 
avenidas, é a sede do governo dos Países Baixos, do Tri-
bunal Internacional e residência da família real holandesa. 
Continuação a Delft, conhecida por sua bela porcelana 
azul e suas ruas cheias de flores e de encanto. Tempo li-
vre e continuação a Rotterdã. Tempo livre para conhecer 
o coração econômico e industrial da Holanda, com um dos 
maiores portos do mundo (100 km de cais). Visita panorâ-
mica (Opção TI) 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 para 
conhecer a Grand Place iluminada. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes: 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 Manneken Pis, estátua de bronze de 50 centímetros 
aproximadamente; Bairro de Sablon, o Palácio de Jus-
tiça, o Atomium, etc. À continuação realizaremos um 
passeio por duas cidades espetaculares: Bruges, que 
desfrutará descobrindo o encanto de suas casas e ca-
nais, o Lago do Amor, o Beatério, a Praça Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII e onde se 
guarda a relíquia do santo sangue de Jesus Cristo, etc. 

(Almoço Opção TI). Em seguida realizaremos uma para-
da em Gante, com lugares mágicos como o Castelo dos 
Condes de Flandres, a Catedral de Bavão obra prima da 
arte gótica e lugar onde foi batizado Carlos V, no ano 
de 1550; a Torre do Belfort, a ponte de São Miguel com 
umas bonitas vistas dos edifícios construídos nos sécu-
los XVI e XVII, etc. Se você desejar, poderá realizar uma 
visita (Opção TI) guiada opcional de ambas cidades. Re-
torno 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, o matadouro, a Catedral 
de Nossa Senhora da Antuérpia, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, é a igreja mais importan-
te 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. Visita panorâmica: a Praça Mayor, 
cheia de edifícios com fachadas elegantes entre os que se 
destaca a prefeitura e onde veremos a estátua da Margari-
ta 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. (Almoço Opção TI) 
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 Mos-
teiro. Retorno a Bruxelas. Acomodação. 

DOMINGO: BRUXELAS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8181

DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Grão-Ducado do Luxembur-
go, onde conheceremos sua capital, Luxemburgo. Alí se 
encontram várias instituições da União Europeia, incluindo 
o Tribunal Europeu de Justiça, o Tribunal de Contas Euro-
peu 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 Pa-
lácio dos Grandes Duques, as Praças das Armas, etc. Con-
tinuação a Frankfurt. Tempo livre para conhecer o centro 
histórico com suas casas patrícias. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8182

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário) 
· Panorâmicas de Londres e Paris 
· Cruzeiro pelo Reno 
· Visita ao Castelo de Burg Eltz 
·  Panorâmicas de Amsterdã, Bruxelas, Antuérpia, Malinas 
e Luxemburgo

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Eurotúnel · Vale do Reno · Frankfurt · Colônia · Bruges 
· Gante · Haia · Delft · Rotterdã

ST8181  ST8182

LONDRES, PARIS, HOLANDA E BÉLGICA LONDRES, PARIS E PAÍSES BAIXOS

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO INCLUI-
DO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as que 
estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa 
oferece 7 refeições em total e as seguintes visitas:

* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada 
a Madurodam. 
* Visita guiada de Bruges e Gante.

Por um suplemento sobre o preço de: 260 $.

Frankfurt

Londres

Paris

1 + 1

3

3

Amsterdã3

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANHA

FRANÇA

Bruxelas3

FIM
ITIN. ST8181

FIM
ITIN. ST8182

COMEÇO
AMBOS ITIN.

Museu MarítiMo · antuérpia

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Britannia International Cidade 1ª
Paris Novotel Paris Est Periferia 4* 
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Novotel Frankfurt City Cidade 4*
Amsterdã Westcord Art Cidade 4* 
 Mercure Amsterdã City Cidade 4*
Bruxelas Catalonia Forum Cidade 3*S 
 Bedford Centro 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 29 ABR / 14 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8181 Londres - Bruxelas
Seleção 15 2 2.490 3.240
ST8182 Londres - Frankfurt
Seleção 16 2 2.605 3.410
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ST8177  ST8178

FRANKFURT E BENELUX BENELUX

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 go-
verno dos Países Baixos, do Tribunal Internacional e resi-
dência da família real holandesa. Continuação a Delft, lin-
da cidade conhecida por sua bela porcelana azul. 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 (Opção 
TI). destas cidades com guia local, incluindo a entrada no 
Parque de Madurodam. Continuação para Bruxelas. Tem-
po livre onde recomendamos conhecer a Grand Place ilu-
minada. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importanta da capital belga: conhecermos a 
Grand Place, o Manneken Pis, Bairro de Sablon, o Palácio 
de Justiça, o Atomium, etc. À continuação realizaremos 
um passeio por Bruges, que desfrutará descobrindo o 
encanto de suas casas e canais. (Almoço Opção TI). Em 
seguida realizaremos uma parada em Gante, com luga-
res mágicos como o Castelo dos Condes de Flandres, a 
Catedral de Bavão; a Torre do Belfort, a ponte de São 
Miguel, etc. Se você desejar, poderá realizar uma visita 
(Opção TI). 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, o 
matadouro, a Catedral de Nossa Senhora da Antuérpia, etc. 
Continuação a Malinas, antiga capital dos Países Baixos 
na época dos Duques de Borgonha. Visita panorâmica: a 
Praça Mayor, a prefeitura, a Catedral de São Romualdo, etc. 
Retorno a Bruxelas. (Almoço Opção TI) e tarde livre ou 
excursão opcional a Lovaina. Acomodação. 

DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Grão-Ducado do Luxembur-
go, onde conheceremos sua capital, Luxemburgo. Alí se 
encontram várias instituições da União Europeia, incluindo 
o Tribunal Europeu de Justiça, o Tribunal de Contas Euro-
peu e o Banco Europeu de Inversões. Visita panorâmica: 
a parte das instituições europeias, as ruas do centro his-
tórico, admirando os monumentos que decoram a capital 
deste pequeno país, destacando entre outros lugares o 
“Chemin de la Corniche”, calçadão conhecido como “a va-
randa mais bonita da Europa”, o Palácio dos Grandes Du-
ques, 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
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8177 10 2 1.400 $

ST8178 9 2 1.265 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8177

SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: FRANKFURT 
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para conhecer a cidade. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLÔNIA - AMSTERDÃ
Café da manhã e, a continuação, 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 históri-
co desta cidade, onde destaca sua maravilhosa catedral. 
Continuação para Amsterdã. Tempo livre ou possibilida-
de de realizar um passeio opcional em lancha. Jantar e 
acomodação. 

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8178

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. Possibilidade de realizar um passeio opcional 
em lancha, descobrindo Amsterdã pelos seus canais. Jan-
tar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes da capital da Holanda: conhe-
ceremos a Praça Dam, o Bairro Judeu, o Palácio Real, a 
Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu do 
século XVII, etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre. (Jantar 
Opção TI). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos aproveitar o 
tempo realizando algumas das nossas excursões opcio-
nais que darão uma completa imagem destas terras e seus 
costumes, como por exemplo: Visitar Zaanse Schans, con-
hecido popularmente como a terra dos moinhos de vento, 
passar pelos povoados marinheiros: Marken e Volendam. 
(Jantar Opção TI). Acomodaçao.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário) 
·  Visita ao Castelo de Burg Eltz · Panorâmicas de 
Amsterdã, Bruxelas, Antuérpia, Malinas e Luxemburgo

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Colônia · Bruges · Gante · Haia · Delft · Rotterdã 
· Frankfurt

Burg Eltz · AlEmAnhA

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO INCLUÍ-
DO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as que 
estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa 
oferece 7 refeições em total e as seguintes visitas:

* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada 
a Madurodam
* Visita guiada de Bruges e Gante.

Por um suplemento sobre o preço de: 260 $.

Frankfurt
1 + 1

Amsterdã3

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANHA

Bruxelas 3

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST8178

COMEÇO
ITIN. ST8177

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Novotel Frankfurt City Cidade 4*
Amsterdã Westcord Art Cidade 4* 
 Mercure Amsterdã City Cidade 4*
Bruxelas Catalonia Forum Cidade 3*S 
 Bedford Centro 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 05 MAI / 20 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8177 Frankfurt - Frankfurt
Seleção 10 2 1.400 1.865

TEMPORADA 06 MAI / 21 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8178 Amsterdã - Frankfurt
Seleção 9 2 1.265 1.665
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FRANKFURT E OS PAÍSES BAIXOS

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 (Opção 
TI) destas cidades com guia local, incluindo a entrada no 
Parque de Madurodam. Continuação para Bruxelas. Tem-
po livre. 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 Prefeitu-
ra que foi construída entre 1402 e 1455. Destaca a torre 
de estilo gótico de 96 metros de altura; o Manneken Pis, 
estátua de bronze de 50 centímetros aproximadamente; 
Bairro de Sablon, o Palácio de Justiça, o Atomium, etc. 
À continuação realizaremos um passeio por duas cida-
des espetaculares: Bruges, que desfrutará descobrindo o 
encanto de suas casas e canais, o Lago do Amor, o Bea-
tério, a Praça Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII e onde se guarda a relíquia do santo sangue 
de Jesus Cristo, etc. (Almoço Opção TI). Em seguida rea-
lizaremos uma parada em Gante, com lugares mágicos 
como o Castelo dos Condes de Flandres, a Catedral de 
Bavão obra prima da arte gótica e lugar onde foi batiza-
do Carlos V, no ano de 1550; a Torre do Belfort, a pon-
te de São Miguel com umas bonitas vistas dos edifícios 
construídos nos séculos XVI e XVII, etc. Se você desejar, 
poderá realizar uma visita (Opção TI) guiada opcional 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 detal-
hes dourados de seu telhado que dão um toque especial 
ao edifício), o matadouro, a Catedral de Nossa Senho-
ra da Antuérpia, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuação a Malinas, antiga capital dos 
Países Baixos na época dos Duques de Borgonha. Visita 
panorâmica da cidade, onde se destacam a Praça Ma-
yor, cheia de edifícios com fachadas elegantes entre os 
que se destaca a prefeitura e onde veremos a estátua da 
Margarita 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. 
(Almoço Opção TI) 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 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8184 9 2 1.265 $

SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a capital financeira da Alemanha, que du-
rante dois séculos foi o lugar de coroação dos imperado-
res do Sacro-Império Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLÔNIA - AMSTERDÃ
Café da manhã e, a continuação, saída para o Vale baixo 
do Mosela, onde teremos a oportunidade de conhecer 
um dos castelos mais famosos da Alemanha, o Burg Eltz, 
imponente estrutura medieval com mais de 80 quartos 
que se elevam em oito torres de até 10 andares de altura. 
Continuação da nossa viagem até Colônia. Tempo livre 
para conhecer o centro histórico desta cidade, onde des-
taca sua maravilhosa catedral. Tempo livre. Continuação 
para Amsterdã. Tempo livre ou possibilidade de realizar 
um passeio opcional em lancha. Jantar e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos mais importantes da capital da Holanda: con-
heceremos 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.. (Almoço Opção TI). Tarde livre para descobrir 
outros aspectos da cidade ou visitar algum de seus mu-
seus, como por exemplo o Van Gogh ou o Rijksmuseum, 
onde se encontram algumas das obras mais importan-
tes dos grandes artistas flamencos. (Jantar Opção TI). 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos aproveitar o 
tempo realizando algumas das nossas excursões op-
cionais que darão uma completa imagem destas terras 
e seus costumes, como por exemplo: Visitar 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 Paí-
ses Baixos: Marken, de religião protestante, e Volendam, 
com uma extensa tradição católica. (Jantar Opção TI). 
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 

Porta do EstE · dElft

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões 
· Visita ao Castelo de Burg Eltz · Panorâmicas de 
Amsterdã, Bruxelas, Antuérpia e Malinas

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Frankfurt · Colônia · Bruges · Gante · Haia · Delft · Rotterdã

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário pode ser realizado na versão TUDO INCLUÍDO. Se 
somará as refeições e visitas base do itinerário as que estão 
indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 
em total 7 e as seguintes visitas:

* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada a 
Madurodam. * Visita guiada de Bruges e Gante.

Por um suplemento sobre o preço de: 260 $.

ALEMANHA

HOLANDA

BÉLGICA

1

Amsterdã

Frankfurt

3

Bruxelas
3

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Novotel Frankfurt City Cidade 4*
Amsterdã Westcord Art Cidade 4* 
 Mercure Amsterdã City Cidade 4*
Bruxelas Catalonia Forum Cidade 3*S 
 Bedford Centro 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 05 MAI / 20 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8184 Frankfurt - Bruxelas
Seleção 9 2 1.265 1.665
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A BELA HOLANDA E FLANDRES COM FRANKFURT

incluindo a entrada no Parque de Madurodam. Continua-
cao para Bruxelas. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com a 
Prefeitura, o Manneken Pis, Bairro de Sablon, o Palacio 
de Justica, o Atomium, etc. A continuacao realizaremos 
um passeio por duas cidades espetaculares: Bruges, que 
desfrutara descobrindo o encanto de suas casas e canais. 
(Almoco Opcao TI). Em seguida realizaremos uma para-
da em Gante, com lugares magicos como o Castelo dos 
Condes de Flandres, a Catedral de Bavao. Se voce desejar, 
podera realizar uma visita (Opcao TI) guiada opcional de 
ambas cidades. Retorno a Bruxelas. Acomodação.

SÁBADO: BRUXELAS - ANTUÉRPIA - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã e saida para Antuerpia. Visita panorâmica 
do mais importante desta capital: a prefeitura, o matadou-
ro, a Catedral de Nossa Senhora da Antuerpia, declarada 
Patrimonio da Humanidade pela UNESCO, etc. Continua-
cao a Malinas, antiga capital dos Países Baixos na epoca 
dos Duques de Borgonha. Visita panorâmica: a Praca Ma-
yor, cheia de edificios com fachadas elegantes entre os 
que se destaca a prefeitura, a Catedral de Sao Romualdo, 
etc. Retorno a Bruxelas. (Almoco Opcao TI) e tarde livre 
ou excursao opcional a Lovaina, onde veremos o Grote 
Markt com a Igreja de Sao Pedro e a Prefeitura do seculo 
XV e outros edificios como o Salao dos Tecidos, o Colegio 
Van Dale, a Igreja de Sao Miguel e o Grande Mosteiro. Re-
torno a Bruxelas. Acomodação.

DOMINGO: BRUXELAS
Café da manhã. Tempo livre ate a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em aviao ao seu pais de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8159

DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã e saida para Grao-Ducado do Luxembur-
go, onde conheceremos sua capital, Luxemburgo. Ali se 
encontram varias instituicoes da Uniao Europeia, incluindo 
o Tribunal Europeu de Justica, o Tribunal de Contas Euro-
peu e o Banco Europeu de Inversoes. Visita panorâmica: 
a parte das instituicoes europeias, as ruas do centro his-
torico, admirando os monumentos que decoram a capital 
deste pequeno pais, destacando entre outros lugares o 
“Chemin de la Corniche”, calcadao conhecido como “a va-
randa mais bonita da Europa”, o Palacio dos Grandes Du-
ques, as Pracas das Armas, etc. Continuacao a Frankfurt. 
Tempo livre para conhecer Romerberg, o centro historico 
com suas casas patricias do seculo XV. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre ate a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em aviao ao seu pais de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8160

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8159 9 3 1.345 $

ST8160 10 3 1.505 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SÁBADO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre nesta bela cidade. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ - GRAN DIQUE - GIETHOORN - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para o norte para fazer um per-
curso que nos permitirá conhecer o trabalho desta nação 
para ganhar a terra ao mar. Pela costa leste do Ijselmeer 
com algumas pequenas paradas nos novos Polders que 
criaram a nova província de Flevoland. Continuação até 
Giethoorn, onde as ruas são substituídas pelos canais 
percorridos pelos “punter” (equivalentes às gondolas 
venezianas) e as casas unidas por mais de 176 pontes, 
realizaremos um passeio pelos seus canais. Almoço e à 
continuação, atravessaremos o Grande Dique, uma das 
grandes obras hidráulicas da história da Humanidade, 
que nos mostra que às vezes o homem é capaz de vencer 
as forças da Natureza. Retorno a Amsterdã, percorrendo 
os Polders mais antigos da Holanda, passando por cida-
dezinhas como Twisk e Opperdoes. Passeio opcional em 
lancha, descobrindo Amsterdã através dos seus canais, 
conhecendo outros lugares no Bairro Vermelho, o Canal 
dos Príncipes, onde veremos a Igreja do Oeste e a Casa da 
Ana Frank, o Rio Amstel onde poderão ver a Ponte Fina e 
o Stopera, etc. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais importantes: a Praca Dam, o Palacio Real, a 
Bolsa de Berlage, a Estacao Central, a Igreja de Sao Ni-
colau, o bairro judeu, etc. (Almoco Opcao TI). Tarde livre. 
(Jantar Opcao TI). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos aproveitar para 
facer algumas das nossas excursoes opcionais: Zaanse 
Schans, conhecido como a terra dos moinhos, povoados 
marinheiros de Marken, e Volendam. (Jantar Opcao TI) 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTTERDÃ - BRUXELAS
Café da manhã. Saida para Haia, residencia da familia real 
holandesa. Continuacao a Delft, com suas ruas cheias de fl 
ores e de encanto. Continuacao a Rotterda, coracao eco-
nomico da Holanda. Tempo livres nas tres cidades ou visi-
ta panorâmica (Opcao TI) destas cidades com guia local, 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hoteis). 
· Refeicoes: 3

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Panorâmica de Amsterdã 
· Panorâmica de Bruxelas 
· Panorâmica de Antuérpia 
· Panorâmica de Malinas 
· Panorâmica de Luxemburgo 
· Excursão a Giethoorn 
· Gram Dique 

Outros lugares comentados pelo nosso guia (Segundo 
itinerãrio)
· Bruges · Gante · Haia · Delft · Rotterda · Frankfurt 

Bicicletas junto ao canal · amsterdã

4

3
1

Frankfurt

Amsterdã

Bruxelas

HOLANDA

ALEMANHA

BÉLGICA

FIM 
ITIN. ST8159 FIM 

ITIN. ST8160

COMEÇO 
AMBOS ITIN.

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO INCLUÍ-
DO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as que 
estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa 
oferece 8 refeições em total e as seguintes visitas:

* Visita panorâmica de Haia, Delft e Rotterdã com entrada 
a Madurodam
* Visita guiada de Bruges e Gante.

Por um suplemento sobre o preço de: 260 $.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Amsterdã Westcord Art Cidade 4* 
 Mercure Amsterdã City Cidade 4*
Bruxelas Catalonia Forum Cidade 3*S 
 Bedford Centro 3*S
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Novotel Frankfurt City Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 05 MAI / 20 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8159 Amsterdã - Bruxelas
Seleção 9 3 1.345 1.745
ST8160 Amsterdã - Frankfurt
Seleção 10 3 1.505 1.970
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O MELHOR DA HOLANDA E FLANDRES I E II

QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos aproveitar o 
tempo realizando algumas das nossas excursões opcio-
nais que darão uma completa imagem destas terras e 
seus costumes, como por exemplo: Visitar Zaanse Schans, 
conhecido como a terra dos moinhos de vento, passar 
pelos povoados marinheiros, onde veremos a perfeita 
harmonia existente, entre as diferentes comunidades cul-
turais e religiosas, nos Países Baixos: Marken e Volendam. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - DELFT- HAIA - ROTTERDÃ
Café da manhã. Saída para Haia, a sede do governo dos 
Países Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Tempo livre e continuação a Delft, 
linda cidade conhecida por sua bela porcelana azul e suas 
ruas cheias de flores e de encanto. Continuação a Rotter-
dã. Tempo livre para conhecer esta cidade que é o coração 
econômico e industrial da Holanda. Se desejar, poderá 
realizar uma Visita panorâmica destas cidades com guia 
local, incluindo a entrada no Parque de Miniaturas de 
Madurodam. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROTTERDÃ - PROJETO DELTA - MIDDELBURG - BRUGES
Café da manhã. Saída para as Ilhas da Zelândia, onde con-
heceremos o Projeto Delta, considerada como uma das 
melhores e maiores barreiras contra enchentes e tempes-
tades do mundo. Parada em Middelburg. Almoço e tempo 
livre para passear pela cidade, onde seus canais e as man-
sões dos comerciantes do século XVII nos transportam 
ao esplendor do Século de Ouro Holandês. Continuação 
para Bruges. Tempo livre para conhecer os lugares mais 
romanticos da cidade ao anoitecer. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Manhã livre. Almoço. Em seguida realiza-
remos uma parada em Gante, com lugares como o Caste-
lo dos Condes de Flandres, a Catedral de Bavao a ponte 
de São Miguel, etc. Chegada a Bruxelas. Tempo livre para 
conhecer a Grand Pace Iluminada. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BRUXELAS (OPCIONAL A ANTUÉRPIA)
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Pace com as 
casas do Rei, dos Grêmios e, principalmente, a Prefeitura; 
o Manneken Pis; Bairro de Salona o Palácio de Justiça, o 
Atomium, etc. Tempo livre ou excursão guiada opcional 
a Antuérpia, um dos centros mundiais do diamante. Fa-
remos uma visita panorâmica: a prefeitura com detalhes 
italianos e flamencos, o matadouro, e conheceremos o in-
terior da Catedral de Nossa Senhora dos Antuérpia, decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e a igreja 
mais importante dos Países Baixos e uma das maiores do 
mundo e na que destacam além de suas vidreiras e algu-
mas das obras mestres de Rubens. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos 
nossos serviços

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8190 9 8 1.430 $

ST8161 10 8 1.665 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8161

SÁBADO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: BRASIL - AMSTERDÃ
Apresentação no aeroporto com 2 horas de antecedên-
cia para pegar o avião com destino Amsterdã. Chegada e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre para um primeiro 
contato com esta bela cidade. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ - GRAN DIQUE - GIETHOORN - 
AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída pela costa leste do Ijselmeer com 
algumas pequenas paradas pitorescas nos novos Polders 
que criaram a nova província de Flevoland, em especial 
a antiga ilha de Urk. Continuação até Giethoorn, conhe-
cida como a “Veneza dos Países Baixos”, onde as ruas 
são substituídas pelos canais percorridos pelos “punter” 
(equivalentes às gondolas venezianas) e as casas unidas 
por mais de 176 pontes, realizaremos um passeio pelos 
seus canais. Almoço e à continuação, atravessaremos o 
Grande Dique, conhecido como a 8ª Maravilha do Mundo, 
já que é uma das grandes obras hidráulicas da história 
da Humanidade. Retorno a Amsterdã, percorrendo os 
Polders mais antigos da Holanda, passando por cida-
dezinhas como Twisk e Opperdoes. Caso desejar, poderá 
realizar um passeio em lancha. Jantar e acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8190

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. Possibilidade de realizar um passeio opcional 
em lancha. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos mais importantes da capital da Holanda: con-
heceremos 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, etc. Al-
moço (solo ST8190). Restante do dia livre para descobrir 
outros aspectos da cidade ou visitar algum de seus mu-
seus, como por exemplo o Van Gogh ou o Rijksmuseum. 
Acomodação.

Casas tradiCionais Com telhado de palha · Giethoorn

1

1
Rotterdã

Bruges

Bruxelas

HOLANDA

BÉLGICA 2

3 ó 4

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
AMBOS ITIN.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã buffet (na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 8 

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
Itinerário)
· Panorâmica de Amsterdã 
· Panorâmica de Bruxelas  

Outros lugares comentados pelo nosso guia (Segundo 
Itinerário)
· Giethoorn 
· Grande Dique 
· Haia 
· Delft 
· Rotterdã 
· Projeto Delta 
· Middelburg 
· Bruges 
· Gante

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Amsterdã Mercure Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4* 
 Novotel Amsterdã City Cidade 4*
Rotterdã Holiday Inn Express Central St. Centro 3* 
 Best Western Plus Airport Aeropuerto 4*
Brujas Velotel Cidade 4* 
 Ibis Brugge Centrum Centro 3*
Bruxelas Novotel City Centre Centro 4* 
 Catalonia Forum Cidade 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 17 JUN / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8190 Amsterdã - Bruxelas
Seleção 9 8 1.430 1.830
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 16 JUN / 22 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8161 Amsterdã - Bruxelas
Seleção 10 8 1.665 2.130
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ST8188

PARIS, BRETANHA E NORMANDÍA

TERÇA-FEIRA: VANNES - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Concarneau, maravilhosa ci-
dade costeira, com tempo livre para caminhar, desfrutar e 
sentir o sabor dos povoados marinheiros do “Finisterrae” 
francês. Continuação a Quimper, cuja origem voltam na 
época da dominação romana. Mas a cidade que nós va-
mos encontrar, realmente se desenvolve a partir da Idade 
Média, onde se converte na Capital do Condado de Cor-
nuaille e sede episcopal, época que, além da construção 
da Catedral de São Corentin, se levantam suas muralhas 
e se realiza o traçado de suas ruas pavimentadas, com 
construcoes de madeira, que nos faz lembrar o esplendor 
dos antigos grêmios da cidade. Após o almoço, realiza-
remos uma excursão das cidades Locronan e Pleyben, 
duas autenticas joias que permanecem paradas entre 
o antigo espirito do ritual celta dos primitivos galeses e 
o ambiente bretão. Aqui poderá descobrir construcoes 
em granito e uma das mais imponentes igrejas com um 
fino e detalhado “Calvário”. Retorno a Quimper. Jantar e 
acomodação. 

QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT ST. MICHEL - ST. MALO
Café da manhã. Saída para Dinan, belissimo povoado do 
norte de Bretanha, que conserva quase todos seus edi-
fícios medievais originais. Tempo livre para realizar um 
passeio pelas ruas empedradas do centro histórico com 
a Torre do Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador, 
o castelo, etc. Saída para Saint Michel. Almoço e visita da 
abadia gótica do século XII, construída em apenas 17 anos 
e inscrita no Parlamento da Humanidade pela UNESCO. 
Continuação a St. Malo, pitoresca cidade marítima amu-
ralhada, que em outro tempo foi notável ninho de cor-
sários. Resto do dia livre para passear por seu pitoresco 
centro histórico, rodeado por suas muralhas, desfrutar da 
animação das suas ruas ou desfrutar de uma noite agra-
dável em algum dos seus restaurantes, degustando os 
deliciosos frutos do mar produzidos na região, enquanto 
saboreia um delicioso vinho branco francês. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ST. MALO - PRAIAS DO DESEMBARQUE - PARIS
Café da manhã. Excursão nas praias que no 6 de junho 
de 1944 foram testemunha do desembarque aliado na 
Normandia, que deu início a “Operacao Overlod” e a li-
bertação da Franca durante a Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos em primeiro lugar o Cemitério Americano da 
Normandia, onde se encontram os túmulos dos mais de 
9.000 soldados norte-americanos que faleceram na batal-
ha Nossa seguinte parada será em Omaha Beach, a mais 
famosa e a mais difícil de conquistar das cinco praias do 
dia D. Este lugar foi imortalizado em numerosas ocasiões 
no cinema, como no filme “O resgate do soldado Ryan”. 
Em seguida, após o almoço, e como um resumo de tão 
interessante percurso, visitaremos o Museu do Desembar-
que de Arromanches. Continuação a Paris. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8188 10 7 1.460 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada 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 esta considerada por mui-
tos pela cidade mais bela do mundo. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos desta cidade: conheceremos a Praça da Concor-
dia, uma das mais bonitas do mundo, a Opera de Garnier,, 
os Campos Eliseos, o Arco do Triunfo, a Ponte do Alexan-
dre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita 
opcional ao Museu do Louvre. 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. 
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, o fa-
moso Bairro Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame 
e fazer um relaxante passeio pelo Bateau Mouche pelo rio 
Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - NANTES
Café da manhã. Saída para Nantes, que será nossa porta 
de entrada na Região do Loire. Almoço e visita panorâmi-
ca, onde realizaremos um passeio pelo seu centro históri-
co, com suas belas fachadas de estrutura de madeira do 
século XV, a Catedral de São Pedro e São Paulo, o Castelo 
dos Duques de Bretanha, residência da corte bretã e mais 
tarde do Rei da Franca, onde se combina uma mistura de 
palácio refinado e de fortaleza, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Vannes e tempo livre para 
visitar seu centro histórico com construcoes de madeira 
dos seculos XIV a XVII, a Catedral de São Pedro, as mu-
ralhas, a prefeitura, o porto, etc. Almoço. Tarde livre. Se 
desejar, poderá realizar uma excursão opcional ao Golfo 
de Morbihan, com passeio em barco pelas suas aguas: Loc 
Mariaquer, com o maior menhir do mundo (20, 30 me-
tros de altura), seu típico porto de ostras e suas praias; 
Alinhamentos de Carnac com mais de 6.000 anos de anti-
guidade, formados por 4.000 menhires e que são a maior 
construção pré-histórica conhecida. E um lugar magico 
envolvido em milhares de lendas. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Cafe da manhã (Buffet na maioria dos hoteis). 
· Refeicoes: 7 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Nantes  

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Vannes 
· Concarneau 
· Quimper 
· Locronan e Pleyben 
· Dinan 
· Mont St. Michel - Abadia com entradas 
· Praias do Desembarque 
· Museu do Desembarque de Arromanches com entradas

Rua Saint FRançoiS · QuimpeR

Paris

Nantes

Vannes

Quimper

3 + 1

1
1

1

St. Malo 1

FRANÇA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est Cidade 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Cidade 4*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 20 JUN / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8188 Paris - Paris
Tentação 10 7 1.460 1.765
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ST8194  ST8155

PARIS, NORMANDÍA E BRETANHA

TERÇA-FEIRA: VANNES - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Concarneau, maravilhosa ci-
dade costeira, com tempo livre para caminhar, desfrutar 
e sentir o sabor dos povoados marinheiros. Continuação 
a Quimper, cuja origem voltam na época da dominação 
romana, com a Catedral de São Corentin, suas muralhas e 
suas ruas pavimentadas. Almoço. Tarde livre ou excursão 
opcional das cidades Locronan e Pleyben, duas autênti-
cas joias. Retorno a Quimper. Jantar e acomodação. 

QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT ST. MICHEL - ST. MALO
Café da manhã. Saída para o povoado medieval de Dinan. 
Tempo livre para realizar um passeio pelas ruas empedra-
das do centro histórico com a Torre do Relógio, as mural-
has, o Palácio do Governador, o castelo, etc. Saída para 
Saint Michel. Almoço e visita da abadia gótica do século 
XII, construída sobre a rocha do Arcanjo e que ostenta, 
entre outros, o mérito de ser um dos lugares mais visita-
dos da França. Continuação a St. Mallo, pitoresca cidade 
marítima amuralhada, que em outro tempo foi notável 
ninho de corsários. Resto do dia livre para passear por 
seu pitoresco centro histórico, rodeado por suas muralhas. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE - LE HAVRE
Café da manhã. Excursão nas praias que no 6 de junho 
de 1944 foram testemunha do desembarque aliado na 
Normandia. Visitaremos o Point du Hoc, onde havia uma 
das mais temidas baterias alemãs, Nossa seguinte parada 
será em Omaha Beach, a mais famosa e a mais difícil de 
conquistar das cinco praias do dia D. Em seguida, conhe-
ceremos o Cemitério Americano da Normandia. Após o 
almoço, visitaremos o Museu do Desembarque de Arro-
manches. Continuação ate Le Havre, passando pela Ponte 
da Normandia. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LE HAVRE - FALÉSIAS DE ÉTRETAT - HONFLEUR - 
ROUEN
Café da manhã. Saída para a Alta Normandia para conhe-
cer Etretat, um lugar maravilhoso com suas falésias. refú-
gio de grandes impressionistas. Tempo livre e continuação 
até Honfleur, que tem inspirado a pintores, escritores e 
músicos por muitos séculos. Tempo livre e continuação a 
Rouen, capital histórica da Normandia. Acomodação. 

SÁBADO: ROUEN - GIVERNY - PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica do mais característico 
desta cidade: conheceremos o Palácio Arcebispal, o Palá-
cio da Justiça, o “Grosse Horloge”, relógio do século XVIl, 
a Praça do Mercado e a Catedral de Nôtre Dame. Saída 
para Giverny, povoado famoso no mundo inteiro devido a 
Claude Monet, que viveu aqui 43 anos. Visitaremos a casa 
do artista e seus famosos jardins. Continuação a Paris. 
Acomodação. 

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8194 12 8 1.810 $

ST8155 10 8 1.535 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8194

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 Tour 
opcional de Paris iluminada. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia, 
Ópera, Campos Elíseos, Arco do Triunfo, Ponte de Alexan-
dre III, etc. Pela tarde, poderá realizar a visita opcional do 
Museu do Louvre. Pela noite, poderá conhecer o cabaré Le 
Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Palácio de 
Versalhes e seus jardins. Pela tarde, em outra visita opcio-
nal, poderá conhecer o Bairro Latino, o interior da Catedral 
de Nôtre Dame e, fazer um relaxante passeio no Bateau-
Mouche pelo Sena. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8155

SEXTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: PARIS
Chegada a capital francesa. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para percorrer a cidade. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: PARIS - NANTES
Café da manhã. Saída para Nantes. Almoço e visita pa-
norâmica, onde realizaremos um passeio pelo seu centro 
histórico, a Catedral de São Pedro e São Paulo, o Castelo 
dos Duques de Bretanha. Resto do dia livre. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Vannes e tempo livre para 
visitar seu centro histórico, a Catedral, as muralhas, a 
prefeitura, o porto, etc. Almoço. Tarde livre ou excursão 
opcional ao Golfo de Morbihan, com passeio em barco 
pelas suas águas: Loc Mariaquer, com o maior menhir do 
mundo (20, 30 metros de altura), seu típico porto de os-
tras e suas praias; Alinhamentos de Carnac com mais de 
6.000 anos de antiguidade, formados por 4.000 menhi-
res e que são a maior construção pré-histórica conheci-
da. É um lugar mágico. Jantar e acomodação.

Falésias de etretat em NormaNdía · FraNça

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 8 

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário) 
· Panorâmicas de Paris, Nantes e Rouen

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
Itinerário) 
· Vannes 
· Concarneau 
· Quimper 
· Locronan e Pleyben 
· Dinan 
· Mont St. Michel - Abadía com entradas 
· Praias do Desembarque 
· Museu do Desembarque de Arromanches com entradas 
· Le Havre 
· Falésias d’Etretat 
· Honfleur 
· Casa de Monet en Giverny

Paris

Nantes

Le Havre
Rouen

Vannes

Quimper

3 ó +1 1

1

1 1

1

St. Malo 1

1

FRANÇA

COMEÇO E FIM
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est Cidade 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Cidade 4*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Le Havre Novotel Le Havre Centro 4* 
 Kyriad Le Havre Centro 3*
Rouen Mercure Centre Cathédrale Centro 4* 
 Suite Novotel Rouen Normandie Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 20 JUN / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8194 Paris - Paris
Tentação 12 8 1.810 2.195

TEMPORADA 22 JUN / 21 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8155 Paris - Paris
Tentação 10 8 1.535 1.840
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GRANDE TOUR DA FRANÇA

XIV a XVII, a Catedral de São Pedro, as muralhas, a prefei-
tura, o porto, etc. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Carnac, onde realizaremos 
uma parada fotográfica nos Alinhamentos, com mais de 
6.000 anos de antiguidade, formados por 4.000 menhires 
e que são a maior construção pré-histórica conhecida. Em 
seguida, continuação para Concarneau, maravilhosa cida-
de costeira, com tempo livre para caminhar, desfrutar e 
sentir o sabor dos povoados marinheiros do “Finisterrae” 
francês. Continuação a Quimper, cuja origem voltam na 
época da dominação romana. Mas a cidade que nós va-
mos encontrar, realmente se desenvolve a partir da Idade 
Média, onde se converte na Capital do Condado de Cor-
nuaille e sede episcopal, época que, além da construção 
da Catedral de São Corentin, se levantam suas muralhas e 
se realiza o traçado de suas ruas pavimentadas, com cons-
truções de madeira, que nos faz lembrar o esplendor dos 
antigos grêmios da cidade. Após o almoço, tempo livre ou 
excursão opcional às cidades Locronan e Pleyben, duas 
autenticas joias que permanecem paradas entre o antigo 
espirito do ritual celta dos primitivos galeses e o ambiente 
bretão. Retorno a Quimper. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - ST. MALO
Café da manhã. Saída para Dinan, que conserva quase 
todos seus edifícios medievais originais. Tempo livre para 
realizar um passeio pelas ruas do centro histórico com a 
Torre do Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador, 
o castelo, etc. Saída para Saint Michel. Almoço e visita da 
abadia gótica do século XII, construída em apenas 17 anos 
e inscrita no Parlamento da Humanidade pela UNESCO. 
Continuação a St. Malo, pitoresca cidade marítima amu-
ralhada, que em outro tempo foi notável ninho de cor-
sários. Resto do dia livre para passear por seu pitoresco 
centro histórico, rodeado por suas muralhas, desfrutar da 
animação das suas ruas ou desfrutar de uma noite agra-
dável em algum dos seus restaurantes, degustando os 
deliciosos frutos do mar produzidos na região, enquanto 
saboreia um delicioso vinho branco francês. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE - PARIS
Café da manhã. Excursão nas praias que no 6 de junho 
de 1944 foram testemunha do desembarque aliado que 
deu início a “Operacao Overlod”. Visitaremos o Cemitério 
Americano da Normandia, onde se encontram os túmulos 
dos mais de 9.000 soldados que faleceram na batalha. 
Nossa seguinte parada será em Omaha Beach, a mais di-
fícil de conquistar das cinco praias do dia D. Este lugar foi 
imortalizado no filme “O resgate do soldado Ryan”. Em 
seguida, após o almoço, e como um resumo de tão inte-
ressante percurso, visitaremos o Museu do Desembarque 
de Arromanches. Continuação a Paris. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8191 10 7 1.600 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para um primei-
ro contato com a elegante capital francesa Tour opcional 
de Paris iluminada. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos desta cidade: as Praças da Concórdia, Ópera de 
Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, a Ponte de 
Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Pela tarde, 
visita opcional do Museu do Louvre. Pela noite, oportuni-
dade de conhecer o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Palácio de 
Versalhes e seus jardins. Pela tarde, em outra visita opcio-
nal, poderá conhecer o Bairro Latino, o interior da Catedral 
de Nôtre Dame e, fazer um relaxante passeio no Bateau-
Mouche pelo Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Café da manhã. Saída para Chambord, onde teremos tem-
po livre para admirar este espetacular edifício, suposta-
mente desenhado por Leonardo Da Vinci no século XVI, 
mandado construir por Francisco I para ser utilizado como 
pavilhão de caça. Continuação ao pitoresco povoado de 
Amboise. Visitaremos uma típica adega de vinhos da re-
gião, com uma degustação no final da visita. Tempo livre 
que pode aproveitar para conhecer suas ruas tradicionais 
ou visitar seu Castelo, antiga residência do rei Francisco I 
e que em sua capela se encontram os restos de Leonardo 
Da Vinci. Continuação até Chenonceau, onde nos dirigire-
mos ao chamado “Castelo das Damas”, já que foi querido, 
administrado e protegido por mulheres fora do comum, 
que marcaram a história. Após admirar seu exterior, com 
uma ponte de cinco arcos que surge como uma aparição 
sobre o rio Cher, conheceremos seu interior que possui 
uma grande riqueza em suas coleções. Continuação a 
Tours. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Café da manhã e saída para Villandry para conhecer seus 
jardins, que estão considerados como os mais bonitos da 
Franca;. Continuação a Angers, antiga capital de Anjou, 
que está classificada como Patrimônio da UNESCO. Al-
moço e tempo livre para conhecer esta cidade, situada às 
margens do rio Marne, com seu centro histórico medieval, 
a Catedral de São Mauricio, o Castelo do século XIII, etc. 
Continuação para Vannes e tempo livre para visitar seu 
centro histórico com construções de madeira dos séculos 
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã buffet (na maioria dos hotéis).  
· Refeições: 7

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Paris 
· Visita de uma adega de vinhos 
· Abadía de San Michel  

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Chambord 
· Amboise 
·  Entrada incluidas ao castelo de Chenonceau e os jardines 
de Villandry

· Tours 
· Angers 
· Vannes 
· Carnac 
· Concarneau 
· Quimper 
· Dinan 
· Mont St. Michel 
· Saint Malo 
· Praias do Desembarque 
· Museu do Desembarque de Arromanches com entradas

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est Cidade 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Cidade 4*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3* 
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3* 
 Kyriad Prestige Centre Palais Congres Cidade 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 20 JUN / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8191 Paris - Paris
Tentação 10 7 1.600 1.905



Europa 229228 Europa

França · Países Baixos · Londres França · Países Baixos · Londres

ST8192

PARIS E O MELHOR DA FRANÇA

costeira, com tempo livre para caminhar, desfrutar e sentir 
o sabor dos povoados marinheiros do “Finisterrae” fran-
cês. Continuação a Quimper, cuja origem voltam na época 
da dominação romana, com a Catedral de São Corentin, as 
muralhas e suas ruas pavimentadas, com construções de 
madeira. Após o almoço, tempo livre ou excursão opcio-
nal às cidades Locronan e Pleyben, duas autenticas joias. 
Retorno a Quimper. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - ST. MALO
Café da manhã. Saída para Dinan. Tempo livre para reali-
zar um passeio pelas ruas empedradas do centro histórico 
com a Torre do Relógio, as muralhas, o Palácio do Gover-
nador, o castelo, etc. Saída para Saint Michel. Almoço e 
visita da abadia gótica do século XII, construída em ape-
nas 17 anos e inscrita no Parlamento da Humanidade pela 
UNESCO. Continuação a St. Malo, pitoresca cidade maríti-
ma amuralhada, que em outro tempo foi notável ninho de 
corsários. Resto do dia livre. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE - LE HAVRE
Café da manhã. Excursão nas praias que no 6 de junho de 
1944 foram testemunha do desembarque aliado na Nor-
mandia, que deu início a “Operação Overlod”. Visitaremos 
o Point du Hoc, onde havia uma das mais temidas baterias 
alemãs, Nossa seguinte parada será em Omaha Beach, a 
mais famosa e a mais difícil de conquistar das cinco praias 
do dia D. Em seguida, conheceremos o Cemitério Ameri-
cano da Normandia. Após o almoço, visitaremos o Mu-
seu do Desembarque de Arromanches. Continuação ate 
Le Havre, passando pela Ponte da Normandia. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: LE HAVRE - FALÉSIAS DE ÉTRETAT - HONFLEUR - 
ROUEN
Café da manhã. Saída para a Alta Normandia para conhe-
cer Etretat, um lugar maravilhoso com suas espetaculares 
falésias. refúgio de grandes impressionistas. Tempo livre e 
continuação até Honfleur, um lugar incomparável que tem 
inspirado a pintores, escritores e músicos por muitos sé-
culos. Tempo livre e continuação a Rouen, capital histórica 
da Normandia. Acomodação. 

SÁBADO: ROUEN - GIVERNY - PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica do mais característico 
desta cidade: conheceremos o Palácio Arcebispal, o Palá-
cio da Justiça, o “Grosse Horloge”, relógio do século XVIl, 
a Praça do Mercado e a Catedral de Nôtre Dame, inmor-
talizada pelo pintor impresionista Claude Monet. Saída 
para Giverny, povoado famoso no mundo inteiro devido 
a Claude Monet, que viveu aqui 43 anos, e popularizada 
na América Latina pela novela brasileira “Viver a vida”. 
Visitaremos a casa do artista e seus famosos jardins. Con-
tinuação a Paris. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8192 12 8 1.945 $

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 Tour 
opcional de Paris iluminada. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concórdia, 
Ópera, Campos Elíseos, Arco do Triunfo, Ponte de Alexan-
dre III, etc. Pela tarde, poderá realizar a visita opcional do 
Museu do Louvre. Pela noite, poderá conhecer o cabaré Le 
Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Palácio de 
Versalhes e seus jardins. Pela tarde, em outra visita opcio-
nal, poderá conhecer o Bairro Latino, o interior da Catedral 
de Nôtre Dame e, fazer um relaxante passeio no Bateau-
Mouche pelo Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Café da manhã. Saída para Chambord, onde teremos 
tempo livre para admirar este espetacular edifício. Con-
tinuação ao pitoresco povoado de Amboise. Visitaremos 
uma típica adega de vinhos da região, com uma degus-
tação no final da visita. Tempo livre que pode aproveitar 
para conhecer suas ruas tradicionais ou visitar seu Castelo, 
antiga residência do rei Francisco I e que em sua capela se 
encontram os restos de Leonardo Da Vinci. Continuação 
até Chenonceau, onde nos dirigiremos ao chamado “Cas-
telo das Damas” Após admirar seu exterior, com uma 
ponte de cinco arcos sobre o rio Cher, conheceremos seu 
interior. Continuação a Tours. Tempo livre para conhecer o 
centro da cidade. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Café da manhã e saída para Villandry para conhecer seus 
jardins, considerados como os mais bonitos da Franca,s e 
continuação a Angers, antiga capital de Anjou, que está 
classificada como Patrimônio da UNESCO. Almoço e tem-
po livre para conhecer esta cidade, situada às margens do 
rio Marne, com seu centro histórico medieval, a Catedral 
de São Mauricio, o Castelo do século XIII, etc. Continuação 
para Vannes e tempo livre para visitar seu centro históri-
co com construções de madeira dos séculos XIV a XVII, a 
Catedral de São Pedro, as muralhas, a prefeitura, o porto, 
etc. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Carnac, e parada fotográfica 
nos Alinhamentos, com mais de 6.000 anos de antigui-
dade. Continuação para Concarneau, maravilhosa cidade 

Porto no río rance · Dinan

Paris

Le Havre Rouen

3 + 1

1 1

St. Malo
1

FRANÇA

Vannes
Quimper 1

1

Tours1

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã buffet (na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 8

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Paris 
· Visita de uma adega de vinhos 
· Abadía de San Michel 
· Panorâmica de Rouen

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Chambord · Amboise · Entrada incluidas ao castelo de 
Chenonceau e os jardines de Villandry · Tours · Angers 
· Vannes · Carnac · Concarneau · Quimper · Dinan 
· Mont St. Michel · Saint Malo · Praias do Desembarque 
· Museu do Desembarque de Arromanches com entradas 
· Le Havre · Falésias d’Etretat · Honfleur 
· Casa de Monet em Giverny

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est Cidade 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Cidade 4*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3* 
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3* 
 Kyriad Prestige Centre Palais Congres Cidade 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Le Havre Novotel Le Havre Centro 4* 
 Kyriad Le Havre Centro 3*
Rouen Mercure Centre Cathédrale Centro 4* 
 Suite Novotel Rouen Normandie Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 20 JUN / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8192 Paris - Paris
Tentação 12 8 1.945 2.330


