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FRANKFURT E CAPITAIS IMPERIAIS I

no do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a água termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, país independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste país pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e 
seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Munici-
pal; a Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isa-
bel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas 
ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de 
Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas 
do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre. Pela noite, 
poderá realizar um romântico passeio opcional pelo Da-
núbio e assistir ao Goulash Party (jantar típico harmoni-
zado com um espetáculo folclórico de música húngara). 
Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 
Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita - la livremente, além de conhecer, entre ou-
tros lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e 
a rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Jantar 
e acomodação.

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman 
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.

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

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8209 10 3 1.050 $

ST8210 9 3 925 $

COMEÇO DO ITINERARIO ST8209

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

DOMINGO: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel e resto do dia 
livre para um primeiro contato com a capital financeira 
da Alemanha e que durante dois séculos foi o lugar de 
coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Ger-
mânico. Tempo livre. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenço, etc. Possibilidade 
de fazer uma visita guiada. Continuação a Praga. Jantar 
e acomodação. 

COMEÇO DO ITINERARIO ST8210

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

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Chegada em Praga e traslado ao hotel e resto do dia li-
vre para um primeiro contato com a capital da República 
Tcheca. Jantar e acomodação. 

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERARIOS

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre. Se você desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palácio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Kalovy Vary, cidade - balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-

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) 
· Panorâmicas de Praga, Budapeste e Viena

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Frankfurt · Nüremberg

O ROmeRbeRg · FRankFuRt

1
3

2

2
Viena

Frankfurt
Praga

Budapeste

HUNGRÍA

ÁUSTRIA

R. TCHECA

ALEMANHA

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST8209

COMEÇO
ITIN. ST8210

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8209: 9 e 23 Jun; 14 e 28 Jul; 11 e 25 Ago; 15 Set
· ST8210: 10 e 24 Jun; 15 e 29 Jul; 12 e 26 Ago; 16 Set 
* Somente em categoría Special Seleção

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Duo (T) Periferia 4* 
 Olympik Cogress (T) Cidade 4* 
 Clarion Congress (S) Cidade 4* 
 International (S) Cidade 4*
Budapeste Mercure Buda (T) Cidade 4* 
 Ibis Heroes (T) Centro 4* 
 Mercure Korona (S) Centro 4* 
 Novotel Budapeste City (S) Cidade 4*
Viena Senator (T) Cidade 4* 
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4* 
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4* 
 Rainers (S) Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8209 Frankfurt - Viena
Tentação 10 3 1.210 1.515 1.050 1.355
Seleção 10 3 1.295 1.760 1.145 1.610

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8210 Praga - Viena
Tentação 9 3 1.110 1.380 925 1.195
Seleção 9 3 1.160 1.560 1.030 1.430
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FRANKFURT E CAPITAIS IMPERIAIS II

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, país independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste país pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis, o 
Parque Municipal; a Avenida Andrassy, as Pontes das Co-
rrentes, Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, o exterior 
da igreja de Mathias, o Forte dos Pescadores, etc. Tarde 
livre ou passeio opcional pelo Danúbio e assistir ao Gou-
lash Party (jantar típico harmonizado com um espetáculo 
folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída até Viena. Chegada e visita panorâ-
mica: a monumental Ringstrasse, avenida com mais de 5 
km, onde se encontram alguns dos edifícios mais repre-
sentativos de Viena e que representa a máxima expressão 
do estilo historicista. Também passaremos pelo coração 
da cidade, agrupado em torno da Catedral de São Este-
vão, onde pararemos para visita - la livremente, além de 
conhecer, entre outros lugares, os pátios do Palacio Impe-
rial de Hofburg e a rua Kartner Strase, com a Coluna da 
Peste, etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos. Se desejar, visita opcional da Opera, inau-
gurada em 1869, com D. Giovanni de Mozart e do Palacio 
de Schonbrunn, residência de verão da família imperial, 
onde residiram Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que 
também serviu de cenário para o Tratado de Viena e o 
encontro entre Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. 
Restante da tarde livre. Se você desejar, poderá assistir, 
opcionalmente, a um maravilhoso concerto de Valsa, onde 
poderá escutar as valsas mais representativas da tradição 
musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as 
valsas mais conhecidas. Acomodação.

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

TERÇA-FEIRA: VIENA 
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

ST8225 11 3 1.135 $

ST8226 10 3 1.020 $

COMEÇO DO ITINERARIO ST8225

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

DOMINGO: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel e resto do dia 
livre na capital financeira da Alemanha e que durante dois 
séculos foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro 
Império Romano Germânico. Tempo livre. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenço, etc. Possibilidade 
de fazer uma visita guiada. Continuação a Praga. Jantar 
e acomodação. 

COMEÇO DO ITINERARIO ST8226

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

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Chegada em Praga e traslado ao hotel e resto do dia li-
vre para um primeiro contato com a capital da República 
Tcheca. Jantar e acomodação. 

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERARIOS

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre para continuar conhecendo a cida-
de. Se você desejar, poderá realizar uma visita opcional 
da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de 
São Vito e o Velho Palácio Real, lugar onde provocou a 
Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco 
Dourado, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, também 
poderá fazer uma excursão opcional a Kalovy Vary, ci-
dade - balneário que ganhou uma grande importância 
durante o século XIX onde se converteu em ponto de 
encontro da alta sociedade em busca de tratamentos 
termais. Se destacam as belíssimas colunatas cons-
truídas em torno do Rio Teplá, para que os visitantes 
pudessem realizar passeios estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

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) 
· Panorâmicas de Praga, Budapeste e Viena

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Frankfurt · Nüremberg

Embarcadoiro masarykovo no moldava · Praga
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 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8225: 9 e 23 Jun; 14 e 28 Jul; 11 e 25 Ago; 15 Set
· ST8226: 10 e 24 Jun; 15 e 29 Jul; 12 e 26 Ago; 16 Set 
* Somente em categoría Special Seleção

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Duo (T) Periferia 4* 
 Olympik Cogress (T) Cidade 4* 
 Clarion Congress (S) Cidade 4* 
 International (S) Cidade 4*
Budapeste Mercure Buda (T) Cidade 4* 
 Ibis Heroes (T) Centro 4* 
 Mercure Korona (S) Centro 4* 
 Novotel Budapeste City (S) Cidade 4*
Viena Senator (T) Cidade 4* 
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4* 
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4* 
 Rainers (S) Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8225 Frankfurt - Viena
Tentação 11 3 1.355 1.700 1.135 1.480
Seleção 11 3 1.450 1.970 1.260 1.780

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8226 Praga - Viena
Tentação 10 3 1.265 1.570 1.020 1.325
Seleção 10 3 1.345 1.810 1.145 1.610
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EUROPA BOÊMIA I EUROPA BOÊMIA II

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8211 13 3 1.510 $

ST8229 14 3 1.635 $

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. Resto do dia livre para 
um primeiro contato com esta bela cidade. Tour opcional 
da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cida-
de considerada como muitos como a mais bela do mundo. 
Recorreremos suas praças, a Ile da Cité, o Bairro Latino, os 
Campos Elíseos, o Rio Sena, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos mais característicos desta cidade: a Praça da 
Concordia, a Ópera de Garnier, símbolo da França de 
Napoleão III, os Campos Elíseos, o Arco do Trinfo, Bairro 
de St - Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do 
Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre 
ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência 
real e hoje em dia um dos maiores museus do mundo, jun-
to com o Hermitage em São Petersburgo, o Metropolitan 
em Nova Iorque ou o Prado em Madri, e onde se encontra 
uma maravilhosa coleção artística, que vai desde as obras 
primas da antiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória 
de Samotracia até a revolucionária Pirâmide de aço e vi-
dro, 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 sim-
bólicos 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. Destacam, assim 
mesmo, a Capela Real, os salões da Paz e da Guerra, os 
quartos do Rei e a Câmara da Rainha, que se conserva 
exatamente igual a deixou, Maria Antonieta ao abando-
nar o palácio em 1789. Foi símbolo da monarquia francesa 
em seu esplendor e o modelo para as residências reais 
em toda Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional, 
poderá conhecer, com nosso guia local, o famoso Bairro 
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da 
Revolução de Maio de 68. A continuação, visitaremos o 
interior da Catedral de Notre Dame, obra prima da arte 

gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores 
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias 
como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. Por 
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, 
dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio 
Sena. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champagne 
- 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, 

Panorâmica da cidade · BudaPeste

Casa de alberto durero · Núremberg
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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 - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenço, a Hauptmarkt, 
com a “Schöner brunner” (Bela Fonte) e a Frauenkir-
che, o Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade de 
fazer uma visita guiada. Continuação a Praga. Jantar e  
acomodação. 

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre para continuar conhecendo outros 
lugares da cidade, sem esquecer de descansar em uma 
das típicas cervejarias ou assistir ao teatro negro ou ao de 
fantoches. Se você desejar, para ter uma ideia completa 
da cidade, poderá realizar uma visita opcional da Praga 
Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de São Vito e o 
Velho Palácio Real, lugar onde provocou a Guerra dos 30 
anos, depois da queda dos nobres, o Beco Dourado, etc. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Kalovy Vary, cidade - balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a água termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, país independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste país pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica do mais importante 
da capital da Hungria: Praça dos Heróis e seu maravilho-
so conjunto escultórico; o Parque Municipal; a Avenida 
Andrassy, considerada como a mais bela de Budapeste; 
repleta de Palácios e Palacetes; as Pontes das Correntes, 
Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas 
ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de 
Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas 
do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre para con-

tinuar descobrindo esta cidade, passeando por suas zo-
nas comerciais ou visitando algum de seus balneários de 
águas termais. Se você desejar, pela noite, poderá realizar 
um romântico passeio opcional pelo Danúbio e assistir ao 
Goulash Party (jantar típico harmonizado com um espetá-
culo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a Ringstrasse, ave-
nida com mais de 5 km, onde se encontram alguns dos 
edifícios mais representativos de Viena e que representa 
a máxima expressão do estilo historicista. Também pas-
saremos pelo coração da cidade, agrupado em torno da 
Catedral de São Estevão, onde pararemos para visita - la 
livremente, além de conhecer, entre outros lugares, os pá-
tios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua Kartner Strase, 
com a Coluna da Peste, etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman 
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8211

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

TERÇA-FEIRA: VIENA 
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 ST8229

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 
· Cruzeiro pelo Reno 
· Panorâmica de Praga 
· Panorâmica de Budapeste 
· Panorâmica de Viena

Outros lugares comentados por nosso guia (segundo 
itinerário)  
· Vale do Reno 
· Frankfurt 
· Nüremberg

ST8211  ST8229

EUROPA BOÊMIA I EUROPA BOÊMIA II

1
3

3

3ó2

2

Paris

Viena

Frankfurt
Praga

Budapeste

FRANÇA

HUNGRÍA

ÁUSTRIA

R. TCHECA

ALEMANHA

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4* 
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4* 
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Praga Duo (T) Periferia 4* 
 Olympik Cogress (T) Cidade 4* 
 Clarion Congress (S) Cidade 4* 
 International (S) Cidade 4*
Budapeste Mercure Buda (T) Cidade 4* 
 Ibis Heroes (T) Centro 4* 
 Mercure Korona (S) Centro 4* 
 Novotel Budapeste City (S) Cidade 4*
Viena Senator (T) Cidade 4* 
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4* 
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4* 
 Rainers (S) 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

ST8211 Paris - Viena
Tentação 13 3 1.705 2.125 1.510 1.930
Seleção 13 3 1.895 2.530 1.665 2.300
ST8229 Paris - Viena
Tentação 14 3 1.870 2.335 1.635 2.100
Seleção 14 3 2.050 2.740 1.770 2.460
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ST8214  ST8215

BERLIM E CIDADES IMPERIAIS  CIDADES IMPERIAIS 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8214 15 6 1.945 $

ST8215 12 4 1.430 $

COMEÇO DO ITINERARIO ST8214

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

QUINTA-FEIRA: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel e resto do dia livre 
para um primeiro contato com a cidade. Se você desejar, 
poderá realizar uma visita opcional da Berlim Noturna, 
onde conheceremos o bairro judeu, cenário da trágica 
“noite dos vidros quebrados” durante a época hitleriana, 
o quarteirão do governo e o reformado Parlamento, o Rei-
chstag, o Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, 
etc. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Igreja Comemorativa 
do Kaiser Guilherme, a Ilha dos Museus, a famosa aveni-
da Kudamm, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a 
praça da Gendarmería, os vestígios do muro, a avenida 
Unter den Linden, etc. Almoço. Restante do dia livre. Su-
gerimos uma excursão opcional a Potsdam, onde Truman, 
Satalin e Atlee, sucessor de Winston Churchill decidiram, 
em 1945, o destino da Alemanha, com a assinatura do 
Tratado de Potsdam no Palácio de Cecilienhof. Conhece-
remos esta cidade que conta com lugares como o Bairro 
dos Holandeses, jardins e palácios construídos a partir do 
século XVIII e hoje em dia Patrimônio da Humanidade. 
Também visitaremos o interior de um dos palácios cons-
truídos durante a presença da família real prussiana. Após 
esta visita, retornaremos a Berlim para continuar desfru-
tando da cidade. Acomodação.

SÁBADO: BERLIM
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional onde poderá conhecer de perto 
a história do século XX, aprofundando no Berlim Nazi do 
III Reich; conhecendo os lugares mais importantes que 
marcaram esta época: a plataforma 17, o lugar onde se 
encontrava o bunker do Adolfo Hitler, a Praça da Baviera, 
os vestígios da KGB, etc. Também, como uma nova visi-
ta opcional, poderá visitar o campo de concentração de 
Sachsenhausen, construído pelas autoridades nazistas no 
ano de 1936 e onde morreram, durante essa época, mais 
de 30.000 prisioneiros, e que posteriormente, durante a 
ocupação soviética, se converteu em um campo especial 
para presos políticos. Acomodação. 

DOMINGO: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a “Flo-
rença do Elba”, vítima de intensos bombardeios durante a 

Segunda Guerra Mundial. Tempo livre para admirar o seu 
centro histórico: o Zwinger, a Hofkirche, a Semperoper. 
Continuação a Praga. Tempo livre para começar a conhe-
cer o maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca. 
Jantar e acomodação.

COMEÇO DO ITINERARIO ST8215

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

DOMINGO: PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para começar a conhecer a capital da República Tcheca. 
Jantar e acomodação.

CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, Praça 
da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Ni-
colau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wen-
ceslau, etc. Tarde livre para conhecer o Bairro Judeu, vi-
sitando alguma das suas sinagogas, como por exemplo 
A Espanhola ou a Staronová, considerada como a mais 
antiga da Europa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita (Opção TI) 
da Praga Santa: o Castelo de Praga com a Catedral de São 

Casa das Culturas do Mundo e edifíCios ParlaMentares · BerliM

Panorâmica com o moldava · cesky krumlov
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Vito e o Velho Palácio Real, lugar onde provocou a Guerra 
dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco Doura-
do, etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conti-
nuar descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer 
de descansar em uma das típicas cervejarias ou assistir ao 
teatro negro ou ao de fantoches. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Tempo livre ou excursão (Opção TI), de 
dia completo a Kalovy Vary, cidade - balneário que gan-
hou uma grande importância durante o século XIX onde 
se converteu em ponto de encontro da alta sociedade 
em busca de tratamentos termais e lugar de descanso 
de grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre 
outros. Se destacam as belíssimas colunatas construídas 
em torno do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem 
realizar passeios e beber a água termal estando protegi-
dos das mudanças de clima. (Almoço Opção TI). Tempo 
livre até a hora de retorno a Praga. (Jantar Opção TI) e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Café da manhã. Saída para a Boemia do Sul até chegar a 
Cesky Krumlov. Almoço e tempo livre para conhecer esta 
belíssima cidade, considerada como uma das mais belas 
da Europa e dominada pelo complexo formado pelo Cas-
telo e a Igreja gótica de San Vitus, conhecendo também a 
velha cidade com suas galerias e casas góticas, renascen-
tistas e modernistas. Continuação para a fronteira com a 
Áustria e chegar à antiga capital do Império Austro - Hún-
garo. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ringstrasse, aveni-
da com mais de 5 km de extensão, onde se encontram 
alguns dos edifícios mais representativos de Viena e que 
representa a máxima expressão do estilo historicista: o 
Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de Histó-
ria da Arte e da História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita - la livremente, além de conhecer, entre outros 
lugares, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg e a rua 
Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Tarde livre ou, 
se desejar, visita opcional da Ópera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palácio de Schönbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco José e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Se você desejar, 
poderá assistir, opcionalmente, a um maravilhoso concer-
to de Valsa, onde poderá escutar as valsas mais represen-
tativas da tradição musical europeia, entre as quais não 
poderiam faltar, as valsas mais conhecidas. Acomodação.

SÁBADO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale do 
Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais em-
blemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma das joias 

do barroco centro - europeu. Em seguida, realizaremos 
um cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada 
de funcionamento) de onde desfrutaremos das paisa-
gens da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, 
ou em Krems. Retorno a Viena. (Jantar Opção TI) e 
acomodação.

DOMINGO: VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã. Manhã livre para conhecer outras zonas 
da cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Torre Gi-
ratória do Danúbio, a Igreja de São Carlos Borromeu ou 
descansar em algum dos seus 50 cafés clássicos como o 
Central, o Sacher ou o Landtman, entre outros. (Almoço 
Opção TI). Saída para Budapeste. Depois de percorrer a 
Planura Panonica, chegada à capital da Hungria. Tempo 
livre para um primeiro contato com a cidade. Jantar e 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e 
seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Munici-
pal; a Avenida Andrassy, considerada como a mais bela 
de Budapeste; repleta de Palacios e Palacetes; as Pontes 
das Correntes, Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, com 
suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos; o exterior 
da igreja de Mathias, o Forte dos Pescadores com mara-
vilhosas vistas do Parlamento e do Danúbio, etc. Almoço. 
Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar uma visita opcio-
nal da “Budapeste Histórica”, admirando o interior do Par-
lamento, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e 
ainda, durante esta visita também conheceremos a Ópera, 
no estilo neorrenascentista e financiada pelo imperador 
Francisco Jose, sendo considerada como uma das operas 
mais elegantes do mundo. Se você desejar, pela noite, po-
derá realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio 
e assistir ao Goulash Party, onde se degustara a famosa 
gastronomia húngara assim como seus famosos vinhos, 
enquanto desfruta de um animado espetáculo de música 
e danças típicas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo esta 
cidade, conhecendo o célebre mercado central, onde 
pode aproveitar para comprar produtos gastronômi-
cos húngaros ou degustando platos tradicionais em 
algum de seus restaurantes, passear por suas zonas 
comerciais, visitar algum de suas balnearios histó-
ricos de águas termales ou se relaxar saboreando 
algum dos excelentes vinhos que se produzem no 
Hungria, entre os que destaca o Tokaji, ao que Luis 
XIV definiu como “O vino dos reis e o rei dos vinhos”. 
Posibilidad de excursiones opcionais. (Jantar Opção 
TI) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE 
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
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis) 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário) 
· Panorâmicas de Berlim, Praga, Viena e Budapeste

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Dresde · Cesky Krumlov

ST8214  ST8215

BERLIM E CIDADES IMPERIAIS  CIDADES IMPERIAIS 

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários poderán ser realizados com Opção TUDO IN-
CLUÍDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as 
indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 
um total de 13 refeições no itinerário ST8214 e 11 refeições no 
itinerário ST8215, além das seguintes visitas:

* Praga Santa * Karlovy Vary

Por um suplemento sobre o preço de: 320 $.

3

4

3

3

Viena

Berlim

Praga

Budapeste

HUNGRÍA

ÁUSTRIA

R. TCHECA

ALEMANHA

COMEÇO
ITIN. ST8215

FIM
AMBOS ITIN

COMEÇO
ITIN. ST8214

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Berlim Park Inn Centro 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4* 
Praga Olympick Congress (T) Cidade 4* 
 Vitkov (T) Cidade 3* 
 Dorint Don Giovanni (S) Cidade 4* 
 Clarion Congress (S) Cidade 4*
Viena Senator (T) Cidade 4* 
 Roomz (S) / Rainers (S) Cidade 4* 
 Austria Trend Ananas Centro 4*
Budapeste Ibis Budapeste Heroes Square (T) Cidade 3* 
 Hungaria City Center (T) Centro 4* 
 Mercure Korona (S) Centro 4* 
 Ibis Style Budapeste Centrum (S) Centro 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 02 MAI / 03 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8214 Berlim - Budapeste
Tentação 15 6 1.945 2.445
Seleção 15 6 2.125 2.875

TEMPORADA 05 MAI / 27 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8215 Praga - Budapeste
Tentação 12 4 1.430 1.815
Seleção 12 4 1.580 2.155
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ST8213

PRAGA E VIENA

SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: a monu-
mental Ringstrasse, avenida com mais de 5 km de ex-
tensão, onde se encontram alguns dos edifícios mais 
representativos de Viena e que representa a máxima 
expressão do estilo historicista: o Parlamento, a Ópera, a 
Igreja Votiva, os Museus de História da Arte e da História 
Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também passaremos 
pelo coração da cidade, agrupado em torno da Catedral 
de São Estevão, onde pararemos para visita - la livre-
mente, além de conhecer, entre outros lugares, os pátios 
do Palácio Imperial de Hofburg e a rua Kartner Strase, 
com a Coluna da Peste, etc. Tarde livre ou, se desejar, vi-
sita opcional da Ópera, inaugurada em 1869, com D. Gio-
vanni de Mozart e do Palácio de Schönbrunn, residência 
de verão da família imperial, onde residiram Maria Tere-
sa, Francisco José e Sissi, que também serviu de cenário 
para o Tratado de Viena e o encontro entre Kennedy e 
Krushev, em plena guerra fria. Se você desejar, poderá 
assistir, opcionalmente, a um maravilhoso concerto de 
Valsa, onde poderá escutar as valsas mais representati-
vas da tradição musical europeia, entre as quais não po-
deriam faltar, as valsas mais conhecidas. Acomodação.

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

DOMINGO: VIENA 
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

ST8213 9 2 1.055 $

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

DOMINGO: PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para começar a conhecer a capital da República Tcheca. 
Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos desta cidade: conheceremos 
o Bairro Judeu, a Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a 
Ponte Carlos, a Praça Wenceslau, etc. Tarde livre para 
conhecer o Bairro Judeu, visitando alguma das suas sina-
gogas, como por exemplo A Espanhola ou a Staronová. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, poderá realizar uma visita (Opção TI) 
da Praga Santa: o Castelo de Praga com a Catedral de São 
Vito e o Velho Palácio Real, lugar onde provocou a Guerra 
dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco Doura-
do, etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conti-
nuar descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer 
de descansar em uma das típicas cervejarias ou assistir ao 
teatro negro ou ao de fantoches. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Tempo livre ou excursão (Opção TI), de 
dia completo a Kalovy Vary, cidade - balneário que gan-
hou uma grande importância durante o século XIX onde 
se converteu em ponto de encontro da alta sociedade 
em busca de tratamentos termais e lugar de descanso 
de grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre 
outros. Se destacam as belíssimas colunatas construídas 
em torno do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem 
realizar passeios e beber a água termal estando protegi-
dos das mudanças de clima. (Almoço Opção TI). Tempo 
livre até a hora de retorno a Praga. (Jantar Opção TI) e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Café da manhã. Saída para a Boemia do Sul até chegar a 
Cesky Krumlov. Almoço e tempo livre para conhecer esta 
belíssima cidade, considerada como uma das mais belas 
da Europa e dominada pelo complexo formado pelo Cas-
telo e a Igreja gótica de San Vitus, conhecendo também a 
velha cidade com suas galerias e casas góticas, renascen-
tistas e modernistas. Continuação para a fronteira com a 
Áustria e chegar à antiga capital do Império Austro - Hún-
garo. (Jantar Opção TI) e acomodação.

Museu de História Natural · VieNa

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 Praga 
· Panorâmica de Viena

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Cesky Krumlov

4

3Viena

Praga

ÁUSTRIA

R. TCHECA

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário poderá ser realizado com Opção TUDO INCLUÍ-
DO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indi-
cadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece um 
total de 7 refeições além das seguintes visitas:

* Praga Santa 
* Karlovy Vary

Por um suplemento sobre o preço de: 230 $.

Ponte na Plášti · Cesky krumlov

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Praga Olympick Congress (T) Cidade 4* 
 Vitkov (T) Cidade 3* 
 Dorint Don Giovanni (S) Cidade 4* 
 Clarion Congress (S) Cidade 4*
Viena Senator (T) Cidade 4* 
 Roomz (S) Cidade 4* 
 Rainers (S) Cidade 4* 
 Austria Trend Ananas Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 05 MAI / 27 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8213 Praga - Viena
Tentação 9 2 1.055 1.325
Seleção 9 2 1.160 1.560
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ST8216   ST8217

BUDAPESTE E PRAGA BUDAPESTE, PRAGA E BERLIM

SEXTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Dia livre ou visita (Opção TI) da Praga 
Santa: o Castelo de Praga com a Catedral de São Vito e o 
Velho Palácio Real, o Beco Dourado, etc. (Almoço Opção 
TI). Resto do dia livre. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA 
Café da manhã. Tempo livre ou excursão (Opção TI), para 
Kalovy Vary, cidade - balneário que ganhou uma grande 
importância durante o século XIX onde se converteu em 
ponto de encontro da alta sociedade em busca de trata-
mentos termais (Almoço Opção TI). Tempo livre até a hora 
de retorno a Praga. (Jantar Opção TI) e acomodação.

DOMINGO: PRAGA 
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 ST8216

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLIM
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a “Flo-
rença do Elba”, vítima de intensos bombardeios durante 
a Segunda Guerra Mundial. Tempo livre e continuação a 
Berlim. Visita opcional da Berlim Noturna, onde conhece-
remos o bairro judeu,, o quarteirão do governo e o refor-
mado Parlamento, o Reichstag, o Portão de Brandembur-
go, a Postdamer Platz, etc. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos: a Igreja Comemorativa, a Ilha 
dos Museus, a avenida Kudamm, Alexander Platz, o bairro 
de São Nicolau, a praça da Gendarmería, os vestígios do 
muro, a avenida Unter den Linden, etc. Almoço. Restante 
do dia livre. Excursão opcional a Potsdam, que conta com 
lugares como o Bairro dos Holandeses, jardins e palácios 
construídos a partir do século XVIII e hoje em dia Patri-
mônio da Humanidade. Também visitaremos o interior de 
um dos palácios construídos durante a presença da família 
real prussiana. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde po-
derá conhecer de perto a história do século XX, aprofun-
dando no Berlim Nazi do III Reich; conhecendo os lugares 
mais importantes que marcaram esta época: a plataforma 
17, o lugar onde se encontrava o bunker do Adolfo Hitler, a 
Praça da Baviera, os vestígios da KGB, etc. Também, como 
uma nova visita opcional, poderá visitar o campo de con-
centração de Sachsenhausen. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM
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 ST8217

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8216 9 3 1.020 $

ST8217 12 5 1.555 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

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

DOMINGO: BUDAPESTE
Chegada a Budapeste e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre na capital da Hungria. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça dos Heróis, o 
Parque Municipal, as Pontes das Correntes, Isabel e Mar-
garita; o Bairro do Buda, o exterior da igreja de Mathias, 
o Forte dos Pescadores, etc. Almoço. Tarde livre ou visita 
opcional da “Budapeste Histórica”, admirando o interior 
do Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos da ci-
dade, e ainda, durante esta visita também conheceremos 
a Opera, no estilo neorrenascentista. Se você desejar, pela 
noite, poderá realizar um passeio opcional pelo Danúbio 
e assistir ao Goulash Party, onde se degustara a gastro-
nomia húngara, enquanto desfruta de um espetáculo de 
música e danças típicas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo esta 
cidade, conhecendo o célebre mercado central, pas-
sear por suas zonas comerciais, visitar algum de suas 
balnearios históricos de águas termales ou se relaxar 
saboreando algum dos excelentes vinhos que se pro-
duzem no Hungria, entre os que destaca o Tokaji, ao 
que Luis XIV definiu como “O vino dos reis e o rei dos 
vinhos”. Posibilidad de excursiones opcionais. (Jantar 
Opção TI) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE - BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã. Saída para Bratislava, atual capital da 
Eslováquia e antiga capital da Hungria durante a ocu-
pação do país pelo império otomano. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico onde, além de sua riqueza 
monumental, se destacam suas divertidas estátuas tra-
dicionalistas. Continuação a Praga, atravessando Boe-
mia e Moravia, duas das regiões históricas da República 
Tcheca. Tempo livre. (Jantar Opção TI) e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, Praça 
da Cidade Velha com a Prefeitura, onde se encontra o 
famoso relógio astronômico, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Almoço e tarde livre. 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 Budapeste 
· Panorâmica de Praga 
· Panorâmica de Berlim

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Bratislava 
· Dresde

Escultura no castElo · Bratislava
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3 Budapeste
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HUNGRÍA
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ITIN. ST8217

COMEÇO
AMBOS ITIN.

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários poderão ser realizados com Opção TUDO IN-
CLUÍDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as 
indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa ofere-
ce um total de 8 refeições no itinerário ST8216 e 10 refeições 
no itinerário ST8217, além das seguintes visitas:

* Praga Santa com entradas * Karlovy Vary

Por um suplemento sobre o preço de: 275 $.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Budapeste Mercure Korona Centro 4* 
 Ibis Style Budapeste Centrum Centro 3*S
Praga International Cidade 4* 
 Clarion Congress Cidade 4*
Berlim Park Inn Centro 4* 
 Andel’s / Catalonia Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City east Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 12 MAI / 13 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8216 Budapeste - Praga
Seleção 9 3 1.020 1.420

TEMPORADA 26 MAI / 08 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8217 Budapeste - Berlim
Seleção 12 5 1.555 2.130
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ST8218  ST8219

 CIDADES IMPERIAIS I CIDADES IMPERIAIS I E BERLIM

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8218 9 3 1.065 $

ST8219 12 5 1.620 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

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

DOMINGO: VIENA 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para con-
hecer a antiga capital do Império Austro - húngaro. Jantar 
e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a monumental Rings-
trasse, o Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, a Prefeitura, 
a Bolsa, etc. Também passaremos pelo coração da cida-
de, agrupado em torno da Catedral de São Estevão. (Al-
moço Opção TI). Tarde livre ou, se desejar, visita opcional 
da Ópera e do Palácio de Schönbrunn. Se você desejar, 
poderá assistir (Opção TI), a um maravilhoso concerto de 
Valsa, onde poderá escutar as valsas mais representativas 
da tradição musical europeia. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Budapeste. Almoço e visita 
panorâmica: Praça dos Heróis, o Parque Municipal; a Ave-
nida Andrassy, o Bairro do Buda, com suas ruas com edi-
fícios neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias, o Forte 
dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parlamento e 
do Danúbio, etc. (Jantar Opção TI) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá realizar 
uma visita opcional da “Budapeste Histórica”, admirando 
o interior do Parlamento, um dos edifícios mais emblemá-
ticos da cidade, e ainda, durante esta visita também con-
heceremos a Opera, no estilo neorrenascentista e finan-
ciada pelo imperador Francisco Jose, sendo considerada 
como uma das operas mais elegantes do mundo. Se você 
desejar, pela noite, poderá realizar um romântico passeio 
opcional pelo Danúbio e assistir ao Goulash Party, onde 
se degustara a famosa gastronomia húngara assim como 
seus famosos vinhos, enquanto desfruta de um animado 
espetáculo de música e danças típicas. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: BUDAPESTE - BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã. Saída para Bratislava, atual capital da Es-
lováquia e antiga capital da Hungria durante a ocupação 
do país pelo império otomano. (Almoço Opção TI). Visita 
panorâmica: seu centro histórico onde, além de sua rique-
za monumental, se destacam suas divertidas estátuas tra-
dicionalistas. Continuação a Praga. Tempo livre para um 
primeiro contato com a cidade. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, Praça 
da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nico-

lau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wences-
lau, etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre ou visita opcional 
da Praga Santa: o Castelo de Praga com a Catedral de São 

Centro históriCo desde o Ponte de Carlos · Praga

Igreja da Santa Cruz · dreSden
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Vito e o Velho Palácio Real, lugar onde provocou a Guerra 
dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco Doura-
do, etc. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SÁBADO: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. Excursão (Opção TI) para Kalovy Vary, ci-
dade - balneário que ganhou uma grande importância du-
rante o século XIX onde se converteu em ponto de encon-
tro da alta sociedade em busca de tratamentos termais 
e lugar de descanso de grandes artistas. (Almoço Opção 
TI). Tempo livre até a hora de retorno a Praga. (Jantar 
Opção TI) Acomodação.

DOMINGO: PRAGA 
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 ST8218

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLIM
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a “Flo-
rença do Elba”, vítima de intensos bombardeios durante 
a Segunda Guerra Mundial. Tempo livre para um primeiro 
contato com a cidade. Continuação a Berlim. Visita opcio-
nal da Berlim Noturna, onde conheceremos o bairro ju-
deu, o quarteirão do governo e o reformado Parlamento, o 
Reichstag, o Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, 
etc. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos mais importantes da cidade: conheceremos 
a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Ni-
colau, a praça da Gendarmería, os vestígios do muro, 
a avenida Unter den Linden, etc. Almoço. Restante do 
dia livre. Tambem, si voçê desejar, sugerimos façer uma 
interessante excursão opcional a Potsdam. Conhecere-
mos esta cidade que conta com lugares como o Bairro 
dos Holandeses, jardins e palácios construídos a partir 
do século XVIII e hoje em dia Patrimônio da Humanida-
de. Também visitaremos o interior de um dos palácios 
construídos durante a presença da família real prussia-
na. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre para conhecer a cidade ou, si 
voçê desejar, poderá realizar uma excursão opcional 
onde poderá conhecer de perto a história do século XX, 
aprofundando no Berlim Nazi do III Reich; conhecendo 
os lugares mais importantes que marcaram esta época: 
a plataforma 17, o lugar onde se encontrava o bunker do 
Adolfo Hitler, a Praça da Baviera, os vestígios da KGB, 
etc. Também, como uma nova visita opcional, poderá 
visitar o campo de concentração de Sachsenhausen. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM
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 ST8219

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 Viena, Budapeste, Praga e Berlim

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Bratislava · Dresde

Bastião dos Pescadores · BudaPeste

ST8218  ST8219

 CIDADES IMPERIAIS I CIDADES IMPERIAIS I E BERLIM

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários poderão ser realizados com Opção TUDO IN-
CLUÍDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as 
indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa ofere-
ce um total de 10 refeições no itinerário ST8218 e 12 refeições 
no itinerário ST8219, além das seguintes visitas:

* Concierto de Valses * Karlovy Vary

Por um suplemento sobre o preço de: 300 $.
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ITIN. ST8218

FIM
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COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Viena Hilton Garden Inn Vienna South (T) Cidade 4* 
 Senator (T) Cidade 4* 
 Rainers (S) / Roomz (S) Cidade 4*
Budapeste Hungaria City Center (T) Centro 4* 
 Ibis Budapeste Heroes Square (T) Cidade 3* 
 Mercure Korona (S) Centro 4* 
 Novotel Budapeste City (S) Cidade 4*
Praga Olympick Congress (T) Cidade 4* 
 Vitkov (T) Cidade 3* 
 International (S) Cidade 4* 
 Clarion Congress (S) Cidade 4*
Berlim Park Inn Centro 4* 
 Andel’s / Catalonia Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City east Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 12 MAI / 27 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8218 Viena - Praga
Tentação 9 3 1.065 1.335
Seleção 9 3 1.150 1.550

TEMPORADA 26 MAI / 08 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8219 Viena - Berlim
Tentação 12 5 1.620 2.005
Seleção 12 5 1.705 2.280
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8222 15 23 2.030 $

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

SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE
Chegada em Bucareste e traslado ao hotel. Tempo livre 
para um primeiro contato com esta bela cidade. Jantar 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BUCARESTE - SIBIU
Café da manhã. Saída para o centro da Romênia, atra-
vessando o distrito de Valcea, região de lagos, bosques 
e balneários, onde segundo a tradição se encontrava o 
acampamento do Imperador Trajano na sua última gue-
rra contra os Dácios. Almoço no caminho. Parada em 
Cozia para visitar o mosteiro e continuação a Sibiu, de 
ambiente medieval e moderno ao mesmo tempo. Jantar 
e acomodação.

QUARTA-FEIRA: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: ROTA DO CONDE 
DRÁCULA
Café da manhã. Passeio pelo centro da cidade para con-
hecer seu centro monumental. Saída para Sighisoara, 
nos Cárpatos Transilvânios e tempo livre para conhecer 
a cidadezinha medieval que é Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, o “Castrum Sex”, de origem romena ocu-
pada pelos saxões no século XII, em uma mistura de esti-
los e influências. Destaca a Torre do Relógio de 64 metros 
e a casa natal do Vlad Tepes, “O Empalador”. Almoço. 
Continuação a Bistrita, conhecida através da novela de 
Bram Stocker, Drácula, onde o protagonista chega a esta 
cidade e se aloja no hotel “A Coroa de Ouro” para pas-
sar a noite enquanto espera ao Conde Drácula. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: BISTRITA - PASSO DO BORGO - MOSTEIRO DE 
MOLDOVITA - MOSTEIRO DE SUCEVITA - BUCOVINA (REGIÃO DOS 
MOSTEIROS)
Café da manhã. Saída para o Passo do Borgo, nas mon-
tanhas Bargau, um dos lugares mais representativos da 
Transilvânia. Parada no Hotel Drácula, uma estrutura com 
estilo medieval há 116 metros de altitude, dominando a 
paisagem. Almoço no caminho. À continuação, dedica-
remos o dia para visitar os mosteiros mais famosos de 
Bucovina, ao norte do Estado da Moldávia, magníficos ex-
poentes da arte bizantina, erguidos na época do Estevão 
o Grande (século XV) e que destaca pelos afrescos ex-
teriores, verdadeiras histórias bíblicas. Em primeiro lugar 
conheceremos o mosteiro bizantino de Moldovita (onde 
se encontra a Igreja da Anunciação, uma das obras primas 
da arte romena). Foi construído sob o reinado do Petru 
Rares, filho do Estevão o Grande no século XVI. Em se-
guida visitaremos o mosteiro de Sucevita, sólida cidade 
de pedra. Continuação ao hotel na Região da Bucovina 

(região dos mosteiros). Para finalizar, conheceremos o 
mosteiro de Voronet, a “Capela Sistina do Oriente”, com 
o impressionante fundo azul dos seus afrescos. Jantar e 
acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BUCOVINA - MOSTEIRO DE VORONET E NEAMT - 
CÁRPATOS - LAGO VERMELHO - BRASOV
Café da manhã. Saída para o Mosteiro de Neamt, o maior 
dos mosteiros fundados por Estevão o Grande, com uma 
decoração especial das fachadas e que se destacam os 
discos de cerâmica em posição vertical e horizontal. Al-
moço no caminho. Continuação a Brasov, realizando um 
percurso paisagístico interessantíssimo através dos bos-
ques, lagos e balneários, pelo impressionante desfiladeiro 
do rio Bicaz. Parada na estação do Lago Vermelho. Che-
gada a Brasov. Jantar e acomodação.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Café da manhã. Visita panorâmica de onde se soube pre-
servar as construções e urbanismo do centro histórico: “La 
Piata Sfatului”, a Igreja Negra, a Torre das Trombetas, as 
Fortificações, a Cidadezinha, o Bairro do Schei, a Igreja 
de São Nicolau, etc. Saída para o Castelo de Bran, com 
almoço no caminho. Leste castelo foi construído no século 
XIV para frear as invasões turcas, ligado à lenda de Drácu-
la e residência de verão da família real romena a partir de 
1920. Retorno a Brasov. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCARESTE
Café da manhã. Saída para Sinaia e visita do Castelo/
Palácio de Peles da família Hohenzollern Sigmaringen 
(século XIX). A cidade leva o nome de um antigo Mos-
teiro sob a invocação do bíblico Monte Sinai, em cujas 

TeaTro de PhiliPPoPolis · Plovdiv

Torre do relógio · SighiSoara

ST8222

ROMÊNIA E BULGÁRIA
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proximidades o Rei Carol I da Romênia construiu leste 
Palácio de Verão. Continuação a Bucareste, fundada por 
Vlad Peles. Almoço e visita da cidade. Assistência opcio-
nal a um jantar - espetáculo, com música e folclore do 
país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE - VELIKO TARNOVO
Café da manhã. Saída para Arbanasi. Almoço. Breve visita 
do povoado de Arbanasi, lugar de residência de verão dos 
reis búlgaros com casas que pertenciam a ricas famílias 
cortesãs; visita da Igreja da Natividade e a casa Kons-
tantsali. Continuação a Veliko Tarnovo e visita da Colina 
Tzarevetz, onde está o recinto medieval amuralhado, da 
que foi capital do país durante a Alta Idade Média; a porta 
pequena, a muralha sul, a Torre de Baldwin e o Palácio do 
Patriarca. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR 
NEGRO (BURGAS)
Café da manhã. Saída para o Museu ao ar livre, Etara, 
onde há oficinas artesanais dos 26 ofícios búlgaros pra-
ticados nos séculos passados. Continuação para a Igreja 
Russa Ortodoxa de Shipka. Continuaremos pelo Vale das 
Rosas, bonita região onde se cultiva a rosa oleácea e se 
obtém 70% do azeite das rosas utilizados na fabricação de 
perfumes. Na cidade de Kazanlak realizaremos a visita da 
réplica do túmulo trácio e do Museu Etnográfico, visitando 
a mesma. Almoço e continuação da nossa rota até o Mar 
Negro. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Café da manhã. Saída para a cidade de Sozopol, uma das 
cidades mais antigas na costa do Mar Negro, onde cada 
ano se celebra o Festival da arte de Apolônia. Continuação 
para Nesebar. Visita da cidade - museu, que possui um 
dos tesouros arquitetônicos mais importantes da Bulgária. 
Visita do centro histórico da cidade: igreja Sveti Stefan, o 
museu arqueológico. Almoço. Continuação para Plovdiv. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PLOVDIV
Café da manhã. Visita panorâmica de Plovdiv, que com 
seu centro histórico é um autêntico museu da antiga ar-
quitetura e decoração búlgaras. As ruas velhas, casas de 
madeiras de cores fortes, mansões com floridos jardins, 
os bazares artesãos e as ruínas das fortificações oferecem 
um conjunto turístico de merecido nome. Almoço. Visita 
ao Museu Etnográfico, o Teatro Romano, Igreja de Kons-
tantin e Helena. Pela noite, poderemos assistir opcional-
mente a um jantar folclórico. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PLOVDIV - MOSTEIRO DE RILA - SOFIA
Café da manhã e saída para o Mosteiro de Rila, construído 
no coração da montanha. Foi fundado pelo monge Ivan 
Rilski no século X e desde o princípio foi o centro histórico 
impulsor da cultura nacional búlgara. Mesmo que o mos-
teiro foi parcialmente destruído Por um incêndio no início 
do século XIX, se reconstruiu entre 1834 e 1862, mantendo 
- se inalterados os edifícios mais antigos que consegui-
ram sobreviver ao fogo. Visita do museu e igreja. Almoço 
e continuação para Sofia, a capital da Bulgaria. Jantar e 
acomodação. 

SÁBADO: SOFIA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça Sveta Nede-
lia, a Rotatória de São Jorge, o Teatro Nacional, a Praça 
Alexandre Batenberg com o Palácio Real, a Igreja Russa 
São Nicolau, a Catedral de Alexandre Nevski, a antiga Ba-
sílica de Santa Sofia, etc. Almoço e tarde livre ou excursão 
opcional do Museu Nacional de História e a Igreja de Bo-
yan. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SOFIA
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.

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

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 23

Visita com guia local e/ou excursões  
· Panorâmica de Sibiu · Mosteiro de Cozia · Cidade 
Medieval de Sighisoara · Mosteiro de Neamnt · Mosteiros 
de Bucovina · Panorâmica de Brasov · Excursão a Bran 
e Castelo do Drácula com entradas · Sinaia · Castelo de 
Peles com entrada · Panorâmica de Bucareste · Igreja da 
Natividade e casa Konstantsalia em Arbanassi · Entrada 
cidade amuralhada de Veliko na Colina de Tzarevetz 
· Museu de Etara · Igreja de Sveti Stefan · Réplica do 
túmulo trácio e Museu Etnográfico · Panorâmica e visita 
do museu arqueológico de Nesebar · Panorâmica de 
Plovdiv · Teatro romano de Plovdiv · Igreja Konstantin 
e Helena de Plovdiv · Mosteiro de Rila · Panorâmica de 
Sofia 

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Bistrita · Lago Vermelho · Passeio do Borgo · Hotel 
Drácula.

Castelo Peles · sinaia
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1
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1
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Veliko Tarnovo

Sofia
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BULGÁRIA
2

1 + 1

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Bucareste NH Bucareste / Minerva Cidade 4* 
 Golden Tulip Times Cidade 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Motel Class Cidade 3*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4* 
 Diana / Bistrita Cidade 3*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4* 
 La Conac in Bucovina Gura Humorului 4* 
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix / Golden Time / Kronwell Cidade 4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel / Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium / Leipzig Centro 4* 
 Imperial Cidade 4*
Sofia Marinela Sofia Cidade 5* 
 Coop Cidade 4* 
 Anel Centro 5* 
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 03 JUN / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8222 Bucareste - Sofia
Seleção 15 23 2.030 2.780
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8223 13 19 1.735 $

ST8220 9 12 1.075 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

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

SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE
Chegada em Bucareste e traslado ao hotel. Tempo li-
vre para um primeiro contato com esta cidade. Jantar 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BUCARESTE - SIBIU
Café da manhã. Saída para o centro da Romênia, atra-
vessando o distrito de Valcea, região de lagos, bosques 
e balneários, onde segundo a tradição se encontrava o 
acampamento do Imperador Trajano na sua última gue-
rra contra os Dácios. Almoço no caminho. Parada em 
Cozia para visitar o mosteiro e continuação a Sibiu, de 
ambiente medieval e moderno ao mesmo tempo. Jantar 
e acomodação.

QUARTA-FEIRA: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: ROTA DO CONDE 
DRÁCULA
Café da manhã. Passeio pelo centro da cidade para con-
hecer seu centro monumental. Saída para Sighisoara, 
nos Cárpatos Transilvânios e tempo livre para conhecer 
a cidadezinha medieval que é Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO, o “Castrum Sex”, de origem romena 
ocupada pelos saxões no século XII, em uma mistura de 
estilos e influências. Destaca a Torre do Relógio de 64 
metros e a casa natal do Vlad Tepes, “O Empalador”. 
Almoço. Continuação a Bistrita, conhecida através da 
novela de Bram Stocker, Drácula, onde o protagonis-
ta chega a esta cidade e se aloja no hotel “A Coroa de 
Ouro” para passar a noite enquanto espera ao Conde 
Drácula. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BISTRITA - PASSO DO BORGO - MOSTEIRO DE 
MOLDOVITA - MOSTEIRO DE SUCEVITA - BUCOVINA (REGIÃO DOS 
MOSTEIROS)
Café da manhã. Saída para o Passo do Borgo, nas mon-
tanhas Bargau, um dos lugares mais representativos da 
Transilvânia. Parada no Hotel Drácula, uma estrutura com 
estilo medieval há 116 metros de altitude, dominando a 
paisagem. Almoço no caminho. À continuação, dedica-
remos o dia para visitar os mosteiros mais famosos de 
Bucovina, ao norte do Estado da Moldávia, magníficos ex-
poentes da arte bizantina, erguidos na época do Estevão 
o Grande (século XV) e que destaca pelos afrescos ex-
teriores, verdadeiras histórias bíblicas. Em primeiro lugar 
conheceremos o mosteiro bizantino de Moldovita (onde 
se encontra a Igreja da Anunciação, uma das obras primas 

da arte romena). Foi construído sob o reinado do Petru 
Rares, filho do Estevão o Grande no século XVI. Em se-
guida visitaremos o mosteiro de Sucevita, sólida cidade 
de pedra. Continuação ao hotel na Região da Bucovina 
(região dos mosteiros). Para finalizar, conheceremos o 
mosteiro de Voronet, a “Capela Sistina do Oriente”, com 
o impressionante fundo azul dos seus afrescos. Jantar e 
acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BUCOVINA - MOSTEIRO DE VORONET E NEAMT - 
CÁRPATOS - LAGO VERMELHO - BRASOV
Café da manhã. Saída para o Mosteiro de Neamt, o maior 
dos mosteiros fundados por Estevão o Grande, com uma 
decoração especial das fachadas e que se destacam os 
discos de cerâmica em posição vertical e horizontal. Al-
moço no caminho. Continuação a Brasov, realizando um 

percurso paisagístico interessantíssimo através dos bos-
ques, lagos e balneários, pelo impressionante desfiladeiro 
do rio Bicaz. Parada na estação do Lago Vermelho. Che-
gada a Brasov. Jantar e acomodação.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Café da manhã. Visita panorâmica desta cidade, de 
onde se soube preservar as construções e urbanismo 
do centro histórico: “La Piata Sfatului”, a Igreja Negra, a 
Torre das Trombetas, as Fortificações, a Cidadezinha, o 
Bairro do Schei, a Igreja de São Nicolau, etc. Saída para 
o Castelo de Bran, com almoço no caminho. Leste cas-
telo foi construído no século XIV para frear as invasões 
turcas, ligado à lenda de Drácula e residência de verão 
da família real romena a partir de 1920. Retorno a Bra-
sov. Jantar e acomodação.

Mosteiro de rila · Bulgária

Porta de Catalina · Brasov

ST8223  ST8220

O MELHOR DA ROMÊNIA E BULGÁRIA ROMÊNIA HISTÓRICA
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DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCARESTE
Café da manhã. Saída para Sinaia. Chegada e visita do 
Palácio de Peles. Esta bela cidade leva o nome de um an-
tigo Mosteiro sob a invocação do bíblico Monte Sinai, em 
cujas proximidades o Rei Carol I da Romênia construiu 
leste Palácio de Verão. Continuação a Bucareste, a capi-
tal da Hungría. Almoço e visita da cidade. Tarde livre. Se 
voçê desejar, podrá assistir opcionalmente a um jantar - 
espetáculo, com música e folclore do país. Acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8220

SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE - VELIKO TARNOVO
Café da manhã. Saída para Arnabasi e almoço. Breve vi-
sita deste povoado, lugar de residência de verão dos reis 
búlgaros com casas que pertenciam às famílias cortesãs 
ricas. Visita da Igreja da Natividade de Cristo e a casa 
Konstantsalia. Saída para Veliko Tarnovo e visita da colina 
Tzarevetz, onde está o recinto medieval amuralhado, que 
foi capital do país na Alta Idade Média; a porta pequena, 
a muralha sul, a Torre de Baldoin e o Palácio do Patriarca. 
Tempo livre. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Café da manhã. Saída para o Museu ao ar livre, Etara, 
onde há oficinas artesanais dos 26 ofícios búlgaros pra-
ticados nos séculos passados. Continuação para a Igre-
ja Russa Ortodoxa de Shipka. Continuaremos pelo Vale 
das Rosas, bonita região onde se cultiva a rosa oleácea 
e se obtém 70% do azeite das rosas utilizados na fa-
bricação de perfumes. Na cidade de Kazanlak realiza-
remos a visita da réplica do túmulo trácio e do Museu 
Etnográfico, visitando a mesma. Almoço e continuação 
a Plovdiv. Visita panorâmica de Plovdiv, que com seu 
centro histórico é um autêntico museu da antiga arqui-
tetura e decoração búlgaras. As ruas velhas, casas de 
madeiras de cores fortes, mansões com floridos jard-
ins, os bazares artesãos e as ruínas das fortificações 
oferecem um conjunto turístico de merecido nome. 
Visita ao Museu Etnográfico, o Teatro Romano, Igreja 
de Konstantin e Helena. Pela noite, poderemos assistir 
opcionalmente a um jantar folclórico. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Café da manhã e saída para o Mosteiro de Rila, no co-
ração da montanha e fundado pelo monge Ivan Rilski 
no século X e desde o princípio foi o centro histórico 
impulsor da cultura búlgara. Mesmo que o mosteiro foi 
parcialmente destruído Por um incêndio no início do 
século XIX, se reconstruiu entre 1834 e 1862, mantendo 
- se inalterados os edifícios mais antigos que consegui-
ram sobreviver ao fogo. Visita do museu e igreja. Al-
moço e continuação para Sofia. Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: SOFIA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça Sveta Ne-
delia, a Rotatória de São Jorge, o Teatro Nacional, a 
Praça Alexandre Batenberg com o Palácio Real, a Igreja 
Russa São Nicolau, a Catedral de Alexandre Nevski, a 
antiga Basílica de Santa Sofia, etc. Almoço e tarde li-
vre nesta cidade que têm origem no século VIII a.C., 
quando os trácios estabeleceram um assentamento na 
região. Excursão opcional do Museu Nacional de Histó-
ria e a Igreja de Boyan. Jantar e acomodação.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST8223

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 Sibiu · Mosteiro de Cozia · Cidade 
Medieval de Sighisoara · Mosteiro de Neamnt · Mosteiros 
de Bucovina · Panorâmica de Brasov · Excursão a Bran 
e Castelo do Drácula com entradas · Sinaia · Castelo de 
Peles com entrada · Panorâmica de Bucareste ·Igreja da 
Natividade e casa Konstantsalia em Arbanassi · Entrada 
cidade amuralhada de Veliko na Colina de Tzarevetz · 
Museu de Etara · Igreja de Sveti Stefan · Réplica do túmulo 
trácio e Museu Etnográfico · Panorâmica e visita do museu 
arqueológico de Nesebar · Panorâmica de Plovdiv · Teatro 
romano de Plovdiv · Igreja Konstantin e Helena de Plovdiv 
· Mosteiro de Rila · Panorâmica de Sofia 

Outros lugares comentados por nosso guia (segundo 
itinerário) 
· Bistrita · Lago Vermelho · Passeio do Borgo · Hotel Drácula

Castelo de Bran · romênia

ST8223  ST8220

O MELHOR DA ROMÊNIA E BULGÁRIA ROMÊNIA HISTÓRICA
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FIM 
ITIN. ST8220

COMEÇO 
AMBOS ITIN.

FIM 
ITIN. ST8223

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Bucareste NH Bucareste / Minerva Cidade 4* 
 Golden Tulip Times Cidade 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Motel Class Cidade 3*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4* 
 Diana / Bistrita Cidade 3*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4* 
 La Conac in Bucovina Gura Humorului 4* 
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix / Golden Time / Kronwell Cidade 4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel / Bolyarski Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium / Leipzig Centro 4* 
 Imperial Cidade 4*
Sofia Marinela Sofia Cidade 5* 
 Coop Cidade 4* 
 Anel Centro 5*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8223 Bucareste - Sofia
Seleção 13 19 1.735 2.370

TEMPORADA 03 JUN / 30 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8220 Bucareste - Bucareste
Seleção 9 12 1.075 1.475
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ST8221

BULGÁRIA ARTÍSTICA

SEXTA-FEIRA: PLOVDIV - MOSTEIRO DE RILA - SOFIA
Café da manhã e saída para o Mosteiro de Rila, construído 
no coração da montanha. Foi fundado pelo monge Ivan 
Rilski no século X e desde o princípio foi o centro histórico 
impulsor da cultura nacional búlgara. Mesmo que o mos-
teiro foi parcialmente destruído Por um incêndio no início 
do século XIX, se reconstruiu entre 1834 e 1862, mantendo 
- se inalterados os edifícios mais antigos que conseguiram 
sobreviver ao fogo. Visita do museu e igreja. Almoço e 
continuação para Sofia. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: SOFIA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça Sveta Nede-
lia, a Rotatória de São Jorge, o Teatro Nacional, a Praça 
Alexandre Batenberg com o Palácio Real, a Igreja Russa 
São Nicolau, a Catedral de Alexandre Nevski, com sua co-
leção de emotions e a antiga Basílica de Santa Sofia. Al-
moço e tarde livre nesta cidade que têm origem no século 
VIII a.C., quando os trácios estabeleceram um assentamen-
to na região. Se você desejar, poderá realizar uma excur-
são opcional do Museu Nacional de História e a Igreja de 
Boyan. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SOFIA
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

ST8221 9 12 1.160 $

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

DOMINGO: SOFIA
Chegada a Sofia. Traslado ao hotel e resto do dia livre. Jan-
tar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SOFIA - VELIKO TARNOVO
Café da manhã e Saída para o Mosteiro de Troyan, visi-
tando a Igreja e o Museu do mesmo. Continuação para 
Arbanasi. Almoço. Breve visita do povoado de Arbanasi, 
lugar de residência de verão dos reis búlgaros com ca-
sas que pertenciam a ricas famílias cortesãs; visita da 
Igreja da Natividade e a casa Konstantsali. Continuação 
a Veliko Tarnovo e visita da Colina Tzarevetz, onde está o 
recinto medieval amuralhado, da que foi capital do país 
durante a Alta Idade Média; a porta pequena, a muralha 
sul, a Torre de Baldwin e o Palácio do Patriarca. Jantar e 
acomodação.

TERÇA-FEIRA: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR 
NEGRO (BURGAS)
Café da manhã. Saída para o Museu ao ar livre, Etara, onde 
há oficinas artesanais dos 26 ofícios búlgaros praticados 
nos séculos passados. Continuação para a Igreja Russa Or-
todoxa de Shipka. Continuaremos pelo Vale das Rosas, bo-
nita região onde se cultiva a rosa oleácea e se obtém 70% 
do azeite das rosas utilizados na fabricação de perfumes. 
Na cidade de Kazanlak realizaremos a visita da réplica do 
túmulo trácio e do Museu Etnográfico, visitando a mesma. 
Almoço e continuação da nossa rota até o Mar Negro. Jan-
tar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Café da manhã. Saída para a cidade de Sozopol, uma das 
cidades mais antigas na costa do Mar Negro, onde cada 
ano se celebra o Festival da arte de Apolônia. Continuação 
para Nesebar. Visita da cidade - museu, que possui um 
dos tesouros arquitetônicos mais importantes da Bulgária. 
Visita do centro histórico da cidade: igreja Sveti Stefan, o 
museu arqueológico. Almoço. Continuação para Plovdiv. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PLOVDIV
Café da manhã. Visita panorâmica de Plovdiv, que com 
seu centro histórico é um autêntico museu da antiga ar-
quitetura e decoração búlgaras. As ruas velhas, casas de 
madeiras de cores fortes, mansões com floridos jardins, os 
bazares artesãos e as ruínas das fortificações oferecem um 
conjunto turístico de merecido nome. Visita ao Museu Et-
nográfico, o Teatro Romano, Igreja de Konstantin e Helena. 
Almoço. Pela noite, poderemos assistir opcionalmente a 
um jantar folclórico. Acomodação.

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

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 12 

Visita com guia local e/ou excurções
· Visita ao Mosteiro de Troyan 
· Igreja da Natividade e casa Konstantsalia em Arbanassi 
· Entrada cidade amuralhada de Veliko na Colina de 
Tzarevetz 
· Museu de Etara 
· Igreja de Sveti Stefan 
· Réplica do túmulo trácio e Museu Etnográfico 
· Panorâmica e visita do museu arqueológico de Nesebar 
· Panorâmica de Plovdiv 
· Teatro romano de Plovdiv 
· Museu Etnográfico de Plovdiv 
· Igreja Konstantin e Helena de Plovdiv 
· Mosteiro de Rila 
· Panorâmica de Sofia

Museu etnográfico · etara

Catedral de alexander nevsky · sofia
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Veliko Tarnovo
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BULGÁRIA

1 + 2

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Sofia Marinela Sofia Cidade 5* 
 Coop Cidade 4* 
 Anel Centro 5*
Veliko Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4* 
 Imperial Cidade 4* 
 Leipzig Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 09 JUN / 29 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8221 Sofia - Sofia
Seleção 9 12 1.160 1.560
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SEXTA-FEIRA: SALZBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: os jardins do Palácio 
de Mirabel, a catedral, o centro histórico - calçadão com 
a Getreidegasse, a casa do Mozart, a praça da residência, 
etc. Se desejar, poderá fazer uma divertoda excursão op-
cional às Minas de Sal de Berchtesgaden e ao Palácio de 
Hellbrun, antiga residência de verão do arcebispo Marcus 
Sitticus ou uma excursão opcional onde conhecerá uma 
das grandes construções a mando de Luis II de Baviera 
que quis construir seu próprio Versalhes, numa ilha sobre 
o Lago Chiem. Jantar e acomodação.

SÁBADO: SALZBURGO - REGIÃO DOS LAGOS - VIENA
Café da manhã. Saída para realizar um passeio pela re-
gião dos lagos austríacos. Nossa primeira parada será em 
Sankt Wolfgang, com tempo livre para desfrutar de, ale da 
beleza do entorno e do lago com o mesmo nome e de sua 
igreja, fundada no século X, com um tríptico maravilhoso 
do século XV e seu altar barroco, onde se encontram as 
relíquias do santo fundador do lugar. Continuação para 
Hallstat, “A Joia do Salzkammergut”. Este povoado está 
incluído pela UNESCO dentro do Patrimônio da Humani-
dade. Tempo livre para desfrutar de sua praça principal e 
passear pelas suas ruas estreitas. Em seguida pararemos 
em Traunkirchen, situada sobre uma península que sur-
ge nas margens ocidentais do lago Traunsee e dominada 
pelo pico de Traunstein (1691 m.). Continuação para Viena. 
Jantar e acomodação.

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a monumental Rings-
trasse, onde se encontram alguns dos edifícios mais repre-
sentativos de Viena. Também passaremos pelo coração da 
cidade, agrupado em torno da Catedral de São Estevão, 
onde pararemos para visita - la livremente, além de con-
hecer, entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial 
de Hofburg e a rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, 
etc. Resto do dia livre ou, se desejar, visita opcional da 
Ópera e do Palácio de Schonbrunn, residência de verão 
da família imperial. Se você desejar, poderá assistir, op-
cionalmente, a um maravilhoso concerto de Valsa, onde 
poderá escutar as valsas mais representativas da tradição 
musical europeia, entre as quais não poderiam faltar, as 
valsas mais conhecidas. Acomodação.

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

TERÇA-FEIRA: VIENA
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

ST8298 10 7 1.725 $

DOMINGO: BRASIL - MUNIQUE
Saída da cidade de origem com destino Europa.

SEGUNDA-FEIRA: MUNIQUE
Chegada em Munique e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre para um primeiro contato com a capital da Baviera, 
cuja fundação se deve a monges beneditinos no século 
IX. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MUNIQUE - CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN - 
INNSBRUCK
Café da manhã. Visita panorâmica: a Prefeitura e Gloc-
kenspiel na Marienplat, a Maximilian Strasse, a Vila Olím-
pica, o edifício da BMW, a Igreja de São Pedro. Visita do 
Castelo de Neuschwanstein junto aos Alpes Bávaros, con-
hecido como o Castelo do Rei Louco, mandado construir 
por Luis II da Bavária, semelhantes aos castelos românti-
cos do século XIII e decorado no seu interior com pinturas 
que representam cenas das lendas alemãs que inspiraram 
a Wagner na composição de suas óperas e também es-
colhido por Walt Disney como modelo para o desenho 
do Castelo da Bela Adormecida da Disneylândia. Conti-
nuação para Innsbruck. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para Achensee, para fazer um per-
curso de trem de vapor. Almoço e, em seguida faremos 
um cruzeiro pelo Lago Achensee. Retorno para Innsbruck 
e visita panorâmica: a Abadia de Wilten, o Telhadinho de 
Ouro, a Maria - Theressian Strasse, a Coluna da Santa Ana, 
etc. Também visitaremos a Pintura Circular Gigante. Jan-
tar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: INNSBRUCK - ALPBACH - RATTENBERG - KRIMML 
- SALZBURGO
Café da manhã. Continuaremos nosso percuerso pelo 
Tirol, onde conheceremos dois dos povoados mais belos 
do Tirol: Rottenberg, o menor povoado do Tirol, que não 
sofreu mudanças desde o século XVI, e também conhe-
ceremos Alpbach, considerado como o povoado mais 
bonito da Áustria, com seus edifícios revestidos de ma-
deira e varandas cheias de flores. Este povoado também 
é comemorativo, já que nele se realiza numerosos eventos 
internacionais, como o “Foro Europeu de Alpbach”. Con-
tinuação para as Cataratas de Krimmler, as mais altas da 
Europa Central (380 metros). Almoço e tempo livre para 
contemplar a queda espetacular. Continuação a Salzburg, 
cidade natal de Mozart, declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Tempo livre para começar a conhecer 
esta cidade, carregada de um encanto capaz de encantar 
a todos aqueles que a conhecem. Nesta cidade é onde 
se gravou o filme “Sound of Music”, conhecida na Brasil 
Latina como “A Noviça Rebelde”. Jantar e acomodação.

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 Munique 
· Innsbruck com entrada a la Pintura gigantesca 
· Excursão por el Lago Achensee com passeio em barco e 
recorrido en tren de vapor 
· Panorâmica de Salzburgo 
· Castelo de Neuchswanstein 
· Excursão pela Região dos Lagos de Salzburgo 
· Panorâmica de Viena 

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Cataratas de Krimml 
· Alpbach 
· Rattenberg

Casas gótiCas · Munique

ST8298

BAVIERA E O MELHOR DA ÁUSTRIA

2

2

1
3

Munique

Salzburgo

Tirol

Viena

ÁUSTRIA

ALEMANHA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Munique Holiday Inn Múnich City East Cidade 4* 
 Olimpia Park Cidade 4*
Innsbruck Alpinpark Cidade 4* 
 Alphotel Cidade 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4* 
 Amadeo Schaffenrath Periferia 4*
Viena Ananas Centro 4* 
 Rainers Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8298 Munique - Viena
Seleção 10 7 1.725 2.190
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ST8301  ST8302

PRAGA, BUDAPESTE E O MELHOR DA ÁUSTRIA E BAVIERA BUDAPESTE E O MELHOR DA ÁUSTRIA E BAVIERA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8301 15 9 2.440 $

ST8302 12 8 1.995 $

COMEÇO DO ITINERARIO ST8301

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

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Chegada em Praga e traslado ao hotel e resto do dia livre 
na capital da República Tcheca. Jantar e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça 
da Cidade Velha, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria 
de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, etc. Res-
to do dia livre para continuar conhecendo a cidade, sem 
esquecer de descansar em uma das típicas cervejarias ou 
assistir ao teatro negro ou ao de fantoches. Se você dese-
jar, para ter uma ideia completa da cidade, poderá realizar 
uma visita opcional da Praga Santa: O Castelo de Praga 
com a Catedral de São Vito e o Velho Palácio Real, lugar 
onde provocou a Guerra dos 30 anos, depois da queda 
dos nobres, o Beco Dourado, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, também po-
derá fazer uma excursão opcional a Kalovy Vary, cidade 
- balneário que ganhou uma grande importância durante 
o século XIX onde se converteu em ponto de encontro da 
alta sociedade em busca de tratamentos termais e lugar 
de descanso de grandes artistas como Strauss ou Beetho-
ven, entre outros. Se destacam as belíssimas colunatas 
construídas em torno do Rio Teplá, para que os visitantes 
pudessem realizar passeios e beber a água termal estando 
protegidos das mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, país independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste país pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Jantar e acomodação.

COMEÇO DO ITINERARIO ST8302

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

QUINTA-FEIRA: BUDAPESTE
Chegada em Budapeste e traslado ao hotel e resto do dia 
livre para um primeiro contato com a capital da Hungría. 
Jantar e acomodação. 

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERARIOS

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e 
seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Munici-
pal; a Avenida Andrassy, as Pontes das Correntes, Isa-
bel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas 
ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de 
Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas 
do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre para conti-
nuar descobrindo esta cidade. Se você desejar, pela noite, 
poderá realizar um romântico passeio opcional pelo Da-
núbio e assistir ao Goulash Party (jantar típico harmoni-
zado com um espetáculo folclórico de música húngara). 
Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a monumental 

Ringstrasse, avenida com mais de 5 km, onde se encon-
tram alguns dos edifícios mais representativos de Viena e 
que representa a máxima expressão do estilo historicista. 
Também passaremos pelo coração da cidade, agrupado 
em torno da Catedral de São Estevão, onde pararemos 
para visita - la livremente, além de conhecer, entre ou-
tros lugares, os pátios do Palacio Imperial de Hofburg e 
a rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. Jantar 
e acomodação.

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman 
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 

Ponte das Correntes · BudaPeste

Castelo de NeusChwaNsteiN · FusseN
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de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.

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

TERÇA-FEIRA: VIENA - REGIÃO DOS LAGOS - SALZBURGO
Café da manhã e saída para um percurso pela região dos 
lagos austríacos. Nossa primeira parada será em Traun-
kirchen, situada sobre uma península que surge nas mar-
gens ocidentais do lago Traunsee e dominada pelo pico 
de Traunstein (1691 m.). Continuação para Hallstat, “A 
Joia do Salzkammergut”. Este povoado está incluído pela 
UNESCO dentro do Patrimônio da Humanidade, o que é 
justificado pois pode ser considerado como um dos lu-
gares mais bonitos da Áustria, compartilhando paisagem 
com as altas montanhas que o rodeiam e o lago Hallstäter. 
Tempo livre para desfrutar de sua praça principal e pas-
sear pelas suas ruas estreitas, com casas que se disputam 
uma com as outras, a saia da montanha. Em seguida para-
remos em Sankt Wolfgang, com tempo livre para desfru-
tar de, ale da beleza do entorno e do lago com o mesmo 
nome, dos moradores pitorescos e de sua igreja, fundada 
no século X, com um tríptico maravilhoso do século XV e 
seu altar barroco, onde se encontram as relíquias do santo 
fundador do lugar. Continuação para Salzburgo, cidade 
natal de Mozart. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: SALZBURGO
Café da manhã. Visita paoramica da cidade, onde con-
heceremos alguns dos lugares mais representativos: os 
jardins do Palácio de Mirabel, a catedral, o centro histó-
rico - calçadão com a Getreidegasse, a casa do Mozart, a 
praça da residência, etc. Mas o encanto de Salzburgo não 
somente está na cidade, mas também nos lugares que a 
rodeiam e por isso, se desejar, poderá fazer uma diverto-
da excursão opcional às Minas de Sal de Berchtesgaden 
e ao Palácio de Hellbrun, antiga residência de verão do 
arcebispo Marcus Sitticus ou uma excursão opcional onde 
conhecerá uma das grandes construções a mando de Luis 
II de Baviera que, fascinado pelo esplendor da corte de 
Luis XIV da França, quis construir seu próprio Versalhes, 
numa ilha sobre o Lago Chiem. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: SALZBURGO - CATARATAS DE KRIMML - INNSBRUCK
Café da manhã. Sairemos em direção ao Tirol, onde as 
Cataratas Krimml nos darão as bem - vindas. Com suas 

várias cascatas em escada, são as mais altas da Europa 
Central (380 metros). Tempo livre para contemplar a que-
da espetacular. Continuação para Innsbruck, capital do 
Tirol. Almoço. Visita panorâmica: a Abadia de Wilten, o 
Telhadinho de Ouro e os edifícios medievais da época do 
Maximiliano I de Hasburgo, a Maria - Theressian Strasse, 
a Coluna da Santa Ana, etc. Também visitaremos um dos 
símbolos mais característicos de Inssbruck: a Pintura Cir-
cular Gigante. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - RATTENBERG - 
ALPBACH - INNSBRUCK
Café da manhã. Excursão de dia inteiro, percorrendo al-
guns dos lugares mais pitorescos do Tirol. Em primeiro lu-
gar nos dirigiremos para Achensee, para fazer um percur-
so de trem de vapor e, em seguida faremos um cruzeiro 
pelo Lago Achensee, famoso pela sua água de cor verde 
esmeralda e por ser o maior lago natural da montanha do 
Tirol. Almoço nessa belíssima região do Tirol, de paisa-
gens evocativas. À continuação, conheceremos dois dos 
povoados mais belos do Tirol: Rottenberg, o menor po-
voado do Tirol, que não sofreu mudanças desde o século 
XVI; passear por suas antigas ruas lhe fara sentir - se como 
se estivesse na época medieval e também conheceremos 
Alpbach, considerado por alguns como o povoado mais 
bonito da Áustria, com seus tradicionais edifícios reves-
tidos de madeira e varandas cheias de flores. Retorno a 
Innsbruck. Jantar e acomodação.

SÁBADO: INNSBRUCK - CASTELO DO NEUSCHWANSTEIN (REI 
LOUCO) - MUNIQUE
Café da manhã. Saída para o Castelo de Neuschwanstein 
junto aos Alpes Bávaros, conhecido como o Castelo do 
Rei Louco, mandado construir por Luis II da Bavária, se-
melhantes aos castelos românticos do século XIII e deco-
rado no seu interior com pinturas que representam cenas 
das lendas alemãs que inspiraram a Wagner na compo-
sição de suas óperas e também escolhido por Walt Dis-
ney como modelo para o desenho do Castelo da Bela 
Adormecida da Disneylândia. Continuação para Muni-
que, capital da Baviera, cuja fundação se deve a monges 
beneditinos no século IX, e que hoje é centro de atração 
para visitantes do mundo inteiro devido a riqueza monu-
mental das suas construções, a sua vida cultural ativa e 
por ser ponto de partida para a realização de excursões 
para conhecer as lindas paisagens bávaras. E sem esque-
cer que nessa cidade é onde se realiza a Oktoberfest. 
Visita panorâmica da cidade onde conheceremos seus 
pontos mais importantes: a prefeitura e seu Glockenspiel 
na Marienplatz, centro geográfico e social de Munique; a 
Maximilian Strasse, a avenida mais elegante da cidade, 
onde se encontram os grandes da moda internacional, a 
Vila Olímpica, o edifício da BMW, a Igreja de São Pedro. 
Acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
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.

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

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerario

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerário)
· Panorâmica de Praga 
· Panorâmica de Budapeste 
· Panorâmica de Viena 
· Panorâmica de Salzburgo 
· Innsbruck com entrada a la Pintura gigantesca 
· Panorâmica de Munique 
· Excursão pela Região dos Lagos de Salzburgo 
· Castelo de Neuschwanstein 

Outros lugares comentados pelo nosso guia (Segundo 
itinerário)
· Cataratas de Krimml 
· Lago Achensee com recorrido em barco e passeio em 
trem de vapor 
· Alpbach 
· Rattenberg

Telhadinho de ouro · innsbruck

ST8301  ST8302

PRAGA, BUDAPESTE E O MELHOR DA ÁUSTRIA E BAVIERA BUDAPESTE E O MELHOR DA ÁUSTRIA E BAVIERA
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Praga

Tirol Budapeste

Salzburgo
VienaMunique

R. TCHECA

ÁUSTRIA
HUNGRÍA

FIM 
AMBOS ITIN.

COMEÇO 
ITIN. ST8301

COMEÇO 
ITIN. ST8302

ALEMANHA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Praga Clarion Congress Cidade 4* 
 International Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4* 
 Novotel Budapeste City Cidade 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4* 
 Rainers Cidade 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4* 
 Amadeo Schaffenrath Periferia 4*
Innsbruck Alpinpark Cidade 4* 
 Alphotel Cidade 4*
Munique Holiday Inn Múnich City East Cidade 4* 
 Olimpia Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8301 Praga - Munique
Seleção 15 9 2.440 3.190
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 JUN / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8302 Budapeste - Munique
Seleção 12 8 1.995 2.570
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Sitticus ou uma excursão opcional onde conhecerá uma 
das grandes construções a mando de Luis II de Baviera 
que quis construir seu próprio Versalhes, numa ilha sobre 
o Lago Chiem. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: SALZBURGO - CATARATAS DE KRIMML - 
INNSBRUCK
Café da manhã. Sairemos em direção ao Tirol, onde as 
Cataratas Krimml nos darão as bem - vindas. Com suas 
várias cascatas em escada, são as mais altas da Europa 
Central (380 metros). Tempo livre para contemplar a que-
da espetacular. Continuação para Innsbruck, capital do 
Tirol. Almoço. Visita panorâmica: a Abadia de Wilten, o 
Telhadinho de Ouro, a Maria - Theressian Strasse, a Coluna 
da Santa Ana, etc. Também visitaremos a Pintura Circular 
Gigante. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - RATTENBERG - 
ALPBACH - INNSBRUCK
Café da manhã. Excursão de dia inteiro, percorrendo al-
guns dos lugares mais pitorescos do Tirol. Em primeiro lu-
gar nos dirigiremos para Achensee, para fazer um percur-
so de trem de vapor e, em seguida faremos um cruzeiro 
pelo Lago Achensee. Almoço e à continuação, conhecere-
mos dois dos povoados mais belos do Tirol: Rattenberg, o 
menor povoado do Tirol, que não sofreu mudanças desde 
o século XVI, e conheceremos Alpbach, considerado por 
alguns como o povoado mais bonito da Áustria, com seus 
edifícios revestidos de madeira e varandas cheias de flo-
res. Retorno a Innsbruck. Jantar e acomodação.

SÁBADO: INNSBRUCK - CASTELO DO NEUSCHWANSTEIN (REI 
LOUCO) - MUNIQUE
Café da manhã. Saída para o Castelo de Neuschwanstein 
junto aos Alpes Bávaros, conhecido como o Castelo do 
Rei Louco, mandado construir por Luis II da Bavária, se-
melhantes aos castelos do século XIII e decorado no seu 
interior com pinturas que representam cenas das lendas 
alemãs que inspiraram a Wagner na composição de suas 
óperas e também escolhido por Walt Disney como mo-
delo para o desenho do Castelo da Bela Adormecida da 
Disneylândia. Continuação para Munique, cuja fundação 
se deve a monges beneditinos no século IX, e que hoje é 
centro de atração para visitantes do mundo inteiro devido 
a riqueza monumental das suas construções, a sua vida 
cultural ativa e por ser ponto de partida para a realização 
de excursões para conhecer as lindas paisagens bávaras. 
E sem esquecer que nessa cidade é onde se realiza a 
Oktoberfest. Visita panorâmica onde conheceremos seus 
pontos mais importantes: a prefeitura e seu Glockenspiel 
na Marienplatz, centro geográfico e social de Munique; a 
Maximilian Strasse, a avenida onde se encontram os gran-
des da moda internacional, a Vila Olímpica, o edifício da 
BMW, a Igreja de São Pedro. Acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
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

ST8299 10 7 1.735 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - VIENA
Saída da cidade de origem para a Europa.

SÁBADO: VIENA
Chegada em Viena e traslado ao hotel. Resto do dia livre-
na capital de Áustria. Jantar e acomodação.

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica pela monumental 
Ringstrasse. Também passaremos pelo coração da cida-
de, agrupado em torno da Catedral de São Estevão, onde 
pararemos para visita - la livremente, além de conhecer, 
entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial de Ho-
fburg e a rua Kartner Strase, com a Coluna da Peste, etc. 
Resto do dia livre ou, se desejar, visita opcional da Ópera e 
do Palácio de Schonbrunn, residência de verão da família 
imperial. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, 
a um concerto de Valsa, onde poderá escutar as valsas 
mais representativas da tradição musical europeia, com as 
valsas mais conhecidas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã e dia livre. Excursão opcional ao Vale do 
Danúbio, onde visitaremos a Abadia de Melk, uma das 
joias do barroco centro - europeu. Em seguida, realizare-
mos um cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da tempora-
da de funcionamento) . Tempo livre em Durnstein, ou em 
Krems. Retorno a Viena. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VIENA - REGIÃO DOS LAGOS - SALZBURGO
Café da manhã e saída para um percurso pela região dos 
lagos austríacos. Nossa primeira parada será em Traun-
kirchen, situada sobre uma península que surge nas mar-
gens ocidentais do lago Traunsee e dominada pelo pico 
de Traunstein (1691 m.). Continuação para Hallstat, “A 
Joia do Salzkammergut”. Este povoado está incluído pela 
UNESCO dentro do Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre para desfrutar de sua praça principal e passear pelas 
suas ruas estreitas, com casas que se disputam uma com 
as outras, a saia da montanha. Em seguida pararemos em 
Sankt Wolfgang, com tempo livre para desfrutar de, ale da 
beleza do entorno e do lago com o mesmo nome e de sua 
igreja, fundada no século X, com um tríptico do século XV 
e seu altar barroco. Continuação para Salzburgo, cidade 
natal de Mozart. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: SALZBURGO
Café da manhã. Faremos uma visita paoramica: os jardins 
do Palácio de Mirabel, a catedral, o centro histórico - ca-
lçadão com a Getreidegasse, a casa do Mozart, a praça da 
residência, etc. Se desejar, poderá fazer uma excursão op-
cional às Minas de Sal de Berchtesgaden e ao Palácio de 
Hellbrun, antiga residência de verão do arcebispo Marcus 

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 Viena 
· Panorâmica de Salzburgo 
· Panorâmica de Munique 
· Innsbruck com entrada à pintura gigante 
· Castelo do Neuschwanstein 
· Excursão pela Região dos Lagos de Salzburgo 

Outros lugares comentados pelo nosso guia 
· Cataratas de Krimml 
· Lago Achensee com percurso em barco e passeio em 
trem de vapor 
· Rattenberg 
· Alpbach

Região do SalzkammeRgut · ÁuStRia

ST8299

O MELHOR DA ÁUSTRIA E BAVIERA

2

2

1
3Munique

Salzburgo

Tirol

Viena

ÁUSTRIA

ALEMANHA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Viena Ananas Centro 4* 
 Rainers Cidade 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4* 
 Amadeo Schaffenrath Periferia 4*
Innsbruck Alpinpark Cidade 4* 
 Alphotel Cidade 4*
Munique Holiday Inn Múnich City East Cidade 4* 
 Olimpia Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 JUN / 21 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8299 Viena - Munique
Seleção 10 7 1.735 2.200



Europa 271270 Europa

Europa Central Europa Central

Casa medieval deCorada · oberammergau

gau. Tempo livre para admirar a decoración de suas facha-
das, que são autênticas obras de arte, já que encontra-se 
decoradas com cenas de contos tradicionais, como Hansel 
e Gretel ou Caperucita Vermelha, bem como cenas da 
Paixão. Continuaçåõ para Munique, a capital da Baviera, 
cuja fundação se deve a monges beneditinos no século 
IX. Visita panorâmica: a Prefeitura e Glockenspiel na Ma-
rienplat, a Maximilian Strasse, a Vila Olímpica, o edifício da 
BMW, a Igreja de São Pedro, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MUNIQUE - LINDAU - CATARATAS DO RENO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Lindau, às margens do lago 
Costanza, com seus pintorescas casas, entre as que des-
taca a Prefeitura. Tempo livre e partida para Schaffhausen 
e as cataratas do Rio Reno, com parada para contemplar 
suas quedas d’água. Continuação para Zurique. Chegada 
e tempo livre para conhecer seus principais pontos tu-
rísticos como o Rio Limmat, as antigas casas gremiais, a 
Prefeitura, o lago, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã e partida para Lucerna, encantadora ci-
dade medieval às margens do Lago Quatro Cantões e 
caracterizada pelas suas pontes de madeira, entre os que 
se destaca o da Capela, de 1333, muito bem conservado, 
coberto e decorado com pinturas de cenas da história 
sueca, algumas de há três séculos. Tempo livre. Sugerimos 
um programa opcional com passeio de barco pelo lago e 
subida ao Monte Rigi, onde é servido um almoço (incluído 
no opcional). De lá, você aprecia as lindas paisagens de 
lagos e montanhas. Acomodação.

SÁBADO: ZURIQUE
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 ST8034

SÁBADO: ZURIQUE - FLORESTA NEGRA - FRIBURGO - HEIDELBERG 
- FRANKFURT
Café da manhã, e saída para a Floresta Negra, charmosa 
região alemã com pequenas colinas repletas de bosques 
que mudam de cor conforme a estação do ano. Parada 
em Friburgo, capital desta região. Visita panorâmica desta 
cidade, onde se destacam a Nova Prefeitura, a Praça dos 
Agustinos, a catedral gótica, a Praça do Mercado, etc. Em 
seguida, continuação da viagem para Heidelberg, a cidade 
universitária mais antiga da Alemanha. Tempo livre. Saída 
para Frankfurt, a cidade natal do escritor Johann Wol-
fgang von Goethe e era palco da coroação dos imperado-
res do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

DOMINGO: 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 ST8033

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8033 10 2 1.470 $

ST8034 9 2 1.345 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERARIOS

SEXTA-FEIRA: BRASIL - VIENA
Saída da cidade de origem para a Europa.

SÁBADO VIENA
Chegada em Viena e traslado ao hotel. Resto do dia livre-
na capital de Áustria. Jantar e acomodação.

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman 
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, que também ser-
viu de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, assistência opcional a um concer-
to de Valsa, onde poderá escutar as valsas mais represen-
tativas da tradição musical europeia, entre as quais não 
poderiam faltar, as valsas mais conhecidas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Café da manhã e saída para Salzburgo. Na chegada, 
passeio panorâmico, passando pelos Jardins do Palácio 
de Mirabel, que aparecem no filme “A Noviça Rebelde”; 
pela Catedral, que data do século 16; pela Praça da Re-
sidência, endereço de uma fonte barroca; e pelo centro 
histórico, onde fica a casa em que Mozart viveu até os 17 
anos (entrada não incluída). Continuação da viagem para 
Innsbruck, a capital do Tirol. Jantar e comodação.

TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK 
Café da manhã. Visita panorâmica: a Abadia de Wilten, 
o Telhadinho de Ouro e os edifícios medievais da época 
do Maximiliano I de Hasburgo, a Maria - Theressian Stras-
se, a Coluna da Santa Ana, etc. Resto do dia livre o visita 
opcional do Castelo de Neuschwanstein, conhecido como 
o Castelo do Rei Louco, mandado construir por Luis II da 
Bavária, semelhantes aos castelos românticos do século 
XIII e decorado no seu interior com pinturas que represen-
tam cenas das lendas alemãs que inspiraram a Wagner na 
composição de suas óperas e também escolhido por Walt 
Disney como modelo para o desenho do Castelo da Bela 
Adormecida da Disneylândia. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MUNIQUE
Café da manhã. Saída para Baviera, onde conheceremos 
uma de suas populações mais formosas: Obberammer-

ST8033  ST8034

CORAÇÃO DE EUROPA I E II
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Zurique
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ITIN. ST8034

COMEÇO 
AMBOS ITIN.

FIM 
ITIN. ST8033

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

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

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Viena 
· Panorâmica de Salzburgo 
· Panorâmica de Innsbruck 
· Panorâmica de Munique 
· Panorâmica de Friburgo

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Oberammergau · Lindau · Cataratas do Reno · Zurique · 
Floresta Negra · Heidelberg · Frankfurt · Lucerna

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Viena Ananas Centro 4* 
 Rainers Cidade 4*
Innsbruck Alpinpark Cidade 4* 
 Bon Alpina Igls 4*
Munique NH Dornach Cidade 4* 
 Feringa Cidade 4*
Zurique The Züri Cidade 4* 
 Hilton airport Opfikon 4*
Frankfurt Novotel Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4* 
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

15 E 29 JUN - 13 E 27 JUL 
 10 E 24 AGO - 07 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8033 Viena - Frankfurt
Seleção 10 2 1.470 1.935
ST8034 Viena - Zurique
Seleção 9 2 1.345 1.745



Europa 273272 Europa

Europa Central Europa Central

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8237 10 9 1.580 $

ST8236 15 16 2.605 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

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

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a capital financeira da Alemanha, sede do 
Banco Central da U.E., que durante dois séculos foi o lugar 
de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã e visita panorâmica da cidade, onde se 
destaca o Römer (hoje a Prefeitura), com edifícios dos 
séculos XV e XVI, a Fonte da Justiça, o Kaiser dom ou Ca-
tedral (onde eram coroados os imperadores do Sacro Im-
pério Romano), a Igreja de São Paulo, etc. À continuação, 
saída para a Rota Romântica que une o rio Main e os Alpes 
Bávaros, passando por povoados com muralhas, castelos, 
igrejas e prefeituras de sabor medieval, como Würzburg, 
com sua Prefeitura, a Markplatz (Praça do Mercado), a for-
taleza de Marienberg, etc. Tempo livre até o retorno para 
Frankfurt. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - COLÔNIA 
Café da manhã e saída para realizar um cruzeiro pelo 
Reno, entre paisagens de românticos castelos medievais. 
Desembarque e continuação para Colônia, fundação ro-
mana nos confines do Império cujo objetivo era evitar as 
invasões dos povos bárbaros. Almoço e tarde livre para 
passear pela cidade que se destaca pela sua catedral gó-
tica, cuja construção se prolongou por 600 anos e que 
guarda no seu interior a Arca dos Reis Magos, trazida de 
Milão por Federico Barba - Ruiva. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: COLÔNIA - BREMEN - HAMBURGO
Café da manhã. Saída através do Vale do Ruhr até Bre-
men, cidade que é mundialmente conhecida graças à his-
tória dos irmãos Grimm “Os músicos de Bremen”. Hoje em 
dia é uma das ciudades mais bonitas da Alemanha, pelo 
estado de conservação do seu Patrimônio Artístico. Tem-
po livre para conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, 
onde se pode viver a história e a longa tradição de Bre-
men como orgulhosa cidade hanseática até a atualidade. 
Recomendamos visitar a adega da prefeitura com a maior 
coleção de vinos alemães e passear pelas ruas do bairro 
mais antigo da cidade, o Schnoor, viver o ambiente maríti-
mo da Schlachte do Weser com sua variada gastronomía. 
Continuação pela Baixa Saxonia, cuja Casa Real se juntou 
com a Corte da Inglaterra em 1714 através do rei Jorge I, 

também Eleitor de Hannover, para chegar em Hamburgo 
às margens do Elba, uma das ciudades mais ativas da Ale-
manha. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: HAMBURGO
Café da manhã e visita panorâmica: a Prefeitura, a Igre-
ja Gótica de São Jacobi, a cosmopolita Jungfernstieg, a 
Catedral de São Miguel e sua torre, autêntico símbolo da 
cidade, etc. Almoço e resto do dia livre para conhecer o 
porto, conhecer os lagos Aussenalster e Binenalster ou 
descobrir o “bairro vermelho” de St. Pauli. Excursão op-
cional à hanseática cidade de Lübeck, cujo centro histó-
rico, em forma oval e rodeado de água, está carregado 
de história e riquezas arquitetônicas: a Holstentor, Igrejas 
de Santa Maria e Santa Catarina ou o Hospital do Espiri-
to Santo. Esta antiga “Rainha da Hansa” mostra o poder 
comercial que manteve durante cinco séculos, quando os 

barcos saíam do seu porto para os pontos mais importan-
tes da sua época. Acomodação.

SÁBADO: HAMBURGO - BERLIM
Café da manhã. Saída para Berlim. Almoço e resto do 
dia livre para um primeiro contato com a cidade. Se você 
desejar, poderá realizar uma visita opcional da Berlim 
Noturna, onde conheceremos o bairro judeu, cenário da 
trágica “noite dos vidros quebrados” durante a época 
hitleriana, o quarteirão do governo e o reformado Parla-
mento, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, a Post-
damer Platz, etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BERLIM 
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a Praça da 
Gendarmeria, os vestígios do muro, a avenida Unter den 

Catedral e ponte HoHenzollern · Colônia

Bairro de Schnoorviertel · Bremen

ST8237  ST8236

ALEMANHA MÁGICA ALEMANHA TOTAL
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Linden, etc. Almoço. Restante do dia livre. Após esta vi-
sita, retornaremos a Berlim para continuar desfrutando 
da cidade, ou se desejar, poderá realizar uma excursão 
opcional onde poderá conhecer de perto a história do 
século XX, aprofundando no Berlim Nazi do III Reich; 
conhecendo os lugares mais importantes que marcaram 
esta época: a plataforma 17, o lugar onde se encontrava 
o bunker do Adolfo Hitler, a Praça da Baviera, os vestí-
gios da KGB, etc. ou fazer uma visita opcional ao campo 
de concentração de Sachsenhausen, construído pelas 
autoridades nazistas no ano de 1936 e onde morreram, 
durante essa época, mais de 30.000 prisioneiros, e que 
posteriormente, durante a ocupação soviética, se conver-
teu em um campo especial para presos políticos. Jantar 
e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma excursão op-
cional a Potsdam, onde Truman, Stalin e Atlee, sucessor 
de Winston Churchill decidiram, em 1945, o destino da 
Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam no 
Palácio de Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que 
conta com lugares como o Bairro dos Holandeses, jardins 
e palácios construídos a partir do século XVIII e hoje em 
dia Patrimônio da Humanidade. Também visitaremos o in-
terior de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Jantar e acomodação 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
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 ST8237

TERÇA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - NUREMBERG
Café da manhã. Saída para Dresde. Tempo livre para ad-
mirar seu patrimônio artístico restaurado, arrasado pelos 
bombardeios da II Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, 
a Semperoper, etc. Almoço e continuação a Nuremberg, 
ligada à história do século XX como consequência do pro-
cesso da última Guerra Mundial. Jantar e acomodação. 

QUARTA-FEIRA: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
HEIDELBERG
Café da manhã e visita panorâmica: o Castelo Imperial 
Medieval, a Casa Durero, a Igreja de São Sebaldo, etc. 
Saída para Rothenburg ob der Tauber, outro belo exem-
plo de povoado medieval da Rota Romântica muito bem 
conservada, rodeada de muralhas e de fama mundial por 
seu centro histórico, com edifícios de estrutura de madei-
ra, a torre Markus, onde poderá descobrir, em seu tempo 
livre, suas portas, torres, prefeitura e estreitas passagens. 
Almoço. Continuação a Heidelberg, a cidade universitária 
mais antiga da Alemanha. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos mais importantes: conheceremos seu mara-

vilhoso centro histórico, que foi reconstruído no estilo 
barroco durante o século XVIII, depois que no final do 
século XVII as tropas de Luis XIV deixaram a cidade re-
duzida a cinzas; também é muito interessante o Castelo 
Palatino que domina a cidade e que está considerado 
como um dos vestígios históricos mais famosos da Ale-
manha. Nele se celebram espetáculos populares como 
os Schlossfetspiele (festivais teatrais) e bailes como o 
Ball der Vampire (Baile dos Vampiros) e no seu interior 
se encontra um dos símbolos de Heidelberg, o Barril 
Grande: tem 7 metros de largura, 8,5 de comprimento e 
capacidade 222.000 litros. Continuação a Estrasburgo, 
sede do Parlamento Europeu, na Alsácia. Visita opcio-
nal onde se conhecerá, entre outros lugares, a Cidade 
Velha, com a Catedral Gótica, o bairro da “Petite Fran-
ce” e o Mercado dos Leitões assim como, em sua parte 
moderna, o bairro do governo com os edifícios do Par-
lamento da U.E. Chegada a Friburgo, capital da Floresta 
Negra. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - MEERSBURG - MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica: seu centro histórico, a 
catedral, a Nova Prefeitura e a Praça da Catedral, com sua 
animada feira, a praça dos agostinhos, etc. Saída através 
da Floresta Negra, região dos frondosos bosques e lagos 
profundos, para Meersburg. Tempo livre nessa cidade, si-
tuada às margens do lago Constança. Almoço no cam-
inho. Continuação para Munique, capital da Baviera, cuja 
fundação se deve a monges beneditinos no século IX, e 
que hoje é centro de atração para visitantes do mundo in-
teiro devido à riqueza monumental das suas construções, 
à sua vida cultural ativa e por ser ponto de partida para a 
realização de excursões para conhecer as lindas paisagens 
bávaras. E sem esquecer que nessa cidade é onde se rea-
liza a Oktoberfest. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Prefeitura e sua 
Glockenspiel na Marienplatz, centro geográfico e social 
de Munique; a Maximilian Strasse, a avenida mais elegan-
te da cidade e onde se encontram os grandes nomes da 
moda internacional, a Vila Olímpica, o edifício da BMW, 
Igreja de São Pedro, etc. Restante do dia livre ou excur-
são opcional ao sul da Bavária, onde veremos o Castelo 
de Neuschwanstein, junto aos Alpes Bávaros, conhecido 
como o Castelo do Rei Louco, mandado construir por 
Luis II da Bavária, semelhantes aos castelos românti-
cos do século XIII. Hoje em dia é um dos monumentos 
mais visitados do mundo. Pela noite recomendamos 
visitar alguma das famosas cervejarias de Munique, 
como por exemplo, a “Hofbrauhaus”, fundada em 1591. 
Acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
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 ST8236

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 Frankfurt 
· Cruzeiro pelo Reno 
· Panorâmica de Hamburgo 
· Panorâmica de Berlim 
· Panorâmica de Nüremberg 
· Panorâmica de Heidelberg com entradas 
· Panorâmica de Friburgo 
· Panorâmica de Munique

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Colônia · Bremen · Dresde · Rothenburg ob der Tauber 
· Estrasburgo · Floresta Negra · Meersburg

ArmAzêm de vinhos e Torre do ÁguA · núremberg

ST8237  ST8236

ALEMANHA MÁGICA ALEMANHA TOTAL

2

1

2

2
3

1
1

1

Berlim

Munique

Colônia

Frankfurt

Hamburgo

Nurenberg

Heidelberg

Friburgo

ALEMANHA

FIM
ITIN. ST8236

COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
ITIN. ST8237

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Frankfurt Leonardo Royal / Novotel Cidade 4* 
 Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4*
Colonia Leonardo Royal Koeln Cidade 4* 
 Leonardo Hotel Duesseldorf Centro 4* 
 Mercure Dortmund Dortmund 4*
Hamburgo Leonardo Airport Periferia 4*
Berlim Park Inn Centro 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Núremberg Park inn Centro 4* 
 Leonardo Centro 3*S 
 Transmar Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S 
 NH Hirschberg Hirchberg 4* 
 Leonardo Kirscheim Cidade 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S 
 Stadt Friburg Cidade 4*
Munique Leonardo Arabellapark Cidade 4* 
 Holiday Inn Múnich City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 13 MAI / 30 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8237 Frankfurt - Berlim
Seleção 10 9 1.580 2.045
ST8236 Frankfurt - Munique
Seleção 15 16 2.605 3.355
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Igreja de São Sebaldo, etc. Saída para Rothenburg ob der 
Tauber, rodeada de muralhas e de fama mundial por seu 
centro histórico, com edifícios de estrutura de madeira. 
Almoço. Continuação a Heidelberg, a cidade universitária 
mais antiga da Alemanha. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: o centro histórico, 
o Castelo Palatino, onde se celebram espetáculos po-
pulares como os Schlossfetspiele (festivais teatrais) e 
bailes como o Ball der Vampire (Baile dos Vampiros) e 
no seu interior se encontra um dos símbolos de Heide-
lberg, o Barril Grande: tem 7 metros de largura, 8,5 de 
comprimento e capacidade 222.000 litros. Continuação 
a Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu, na Alsácia. 
Visita opcional onde se conhecerá, entre outros lugares, 
a Cidade Velha, com a Catedral Gótica, o bairro da “Pe-
tite France” e o Mercado dos Leitões assim como, em 
sua parte moderna, o bairro do governo com os edifí-
cios do Parlamento da U.E. Chegada a Friburgo, capital 
da Floresta Negra. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - MEERSBURG - MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica: seu centro histórico, a 
catedral, a Nova Prefeitura e a Praça da Catedral, com sua 
animada feira, a praça dos agostinhos, etc. Saída através 
da Floresta Negra, região dos frondosos bosques e lagos 
profundos, para Meersburg. Tempo livre nessa cidade, si-
tuada às margens do lago Constança. Almoço no cam-
inho. Continuação para Munique, capital da Baviera, cuja 
fundação se deve a monges beneditinos no século IX, e 
que hoje é centro de atração para visitantes do mundo in-
teiro devido à riqueza monumental das suas construções, 
à sua vida cultural ativa e por ser ponto de partida para a 
realização de excursões para conhecer as lindas paisagens 
bávaras. E sem esquecer que nessa cidade é onde se rea-
liza a Oktoberfest. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Prefeitura e sua 
Glockenspiel na Marienplatz, centro geográfico e social 
de Munique; a Maximilian Strasse, a avenida mais elegan-
te da cidade e onde se encontram os grandes nomes da 
moda internacional, a Vila Olímpica, o edifício da BMW, 
Igreja de São Pedro, etc. Restante do dia livre ou excur-
são opcional ao sul da Bavária, onde veremos o Castelo 
de Neuschwanstein, junto aos Alpes Bávaros, conhecido 
como o Castelo do Rei Louco, mandado construir por 
Luis II da Bavária, semelhantes aos castelos românti-
cos do século XIII. Hoje em dia é um dos monumentos 
mais visitados do mundo. Pela noite recomendamos 
visitar alguma das famosas cervejarias de Munique, 
como por exemplo, a “Hofbrauhaus”, fundada em 1591. 
Acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
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

ST8235 10 11 1.745 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - BERLIM
Salida da cidade de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel e resto do dia livre. 
Visita opcional da Berlim Noturna, onde conheceremos o 
bairro judeu, cenário da trágica “noite dos vidros quebra-
dos” durante a época hitleriana, o quarteirão do governo 
e o reformado Parlamento, o Reichstag, o Portão de Bran-
demburgo, a Postdamer Platz, etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BERLIM 
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a Praça da Gen-
darmeria, os vestígios do muro, a avenida Unter den Lin-
den, etc. Almoço. Restante do dia livre. Após esta visita, 
retornaremos a Berlim para continuar desfrutando da ci-
dade, ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcio-
nal onde poderá conhecer de perto a história do século 
XX, aprofundando no Berlim Nazi do III Reich; conhecendo 
os lugares mais importantes que marcaram esta época: 
a plataforma 17, o lugar onde se encontrava o bunker do 
Adolfo Hitler, a Praça da Baviera, os vestígios da KGB, etc. 
ou fazer uma visita opcional ao campo de concentração 
de Sachsenhausen, construído pelas autoridades nazistas 
no ano de 1936 e onde morreram, durante essa época, 
mais de 30.000 prisioneiros, e que posteriormente, du-
rante a ocupação soviética, se converteu em um campo 
especial para presos políticos. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma excursão op-
cional a Potsdam, onde Truman, Stalin e Atlee, sucessor 
de Winston Churchill decidiram, em 1945, o destino da 
Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam no 
Palácio de Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que 
conta com lugares como o Bairro dos Holandeses, jardins 
e palácios construídos a partir do século XVIII e hoje em 
dia Patrimônio da Humanidade. Também visitaremos o in-
terior de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Jantar e acomodação 

TERÇA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - NUREMBERG
Café da manhã. Saída para Dresde. Tempo livre para ad-
mirar seu patrimônio artístico restaurado, arrasado pelos 
bombardeios da II Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, 
a Semperoper, etc. Almoço e continuação a Nuremberg, 
ligada à história do século XX como consequência do pro-
cesso da última Guerra Mundial. Jantar e acomodação. 

QUARTA-FEIRA: NUREMBERG - HEIDELBERG
Café da manhã e visita panorâmica do centro histórico 
da cidade: o Castelo Imperial Medieval, a Casa Durero, a 

O CastelO · Heidelberg

ST8235

ALEMANHA IDÍLICA

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

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 11

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Berlim 
· Panorâmica de Nüremberg 
· Panorâmica de Heidelberg com entradas 
· Panorâmica de Friburgo 
· Panorâmica de Munique

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Dresde · Rothenburg ob der Tauber 
· Estrasburgo · Floresta Negra · Meersburg

2

3

1
1

1

Berlim

Munique

Nurenberg

Heidelberg

Friburgo

ALEMANHA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Berlim Park Inn Centro 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Núremberg Park inn Centro 4* 
 Leonardo Centro 3*S 
 Transmar Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S 
 NH Hirschberg Hirchberg 4* 
 Leonardo Kirscheim Cidade 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S 
 Stadt Friburg Cidade 4*
Munique Leonardo Arabellapark Cidade 4* 
 Holiday Inn Múnich City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 18 MAI / 05 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8235 Berlim - Munique
Seleção 10 11 1.745 2.210



Europa 275274 Europa

Europa Central Europa Central

ST8238

ROTA ROMÂNTICA, FLORESTA NEGRA E ALSÁCIA

Alexandraschanze e o Kniebist. Continuação ao Castelo de 
Hohenzollern, onde realizaremos uma visita da sede da fa-
mília nobre alemã de Hohenzollern. Continuação para nosso 
hotel em Friburgo. Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - TITISEE - FRIBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: seu centro histórico, 
a catedral, a Nova Prefeitura e a Praça da Catedral, com 
sua animada feira, a praça dos agostinhos, etc. Saída para 
Gutach, onde teremos a possibilidade de fazer uma visi-
ta guiada do museu ao ar livre de Vogstbauernhof, onde 
poderemos ficar mais próximos à vida em outros tempos 
desta região, conhecendo as antigas casas rurais espalha-
das pela ladeira de uma montanha, em tamanho natural 
e completamente de madeira. Conheceremos seus costu-
mes, seu meio de vida, as ferramentas utilizadas até há 
pouco tempo e os cultivos típicos, etc. Continuação para 
Triberg, com tempo livre para conhecer a grande atração 
desta cidade, atravessando o rio Gutach: “As cascatas de 
Triberg” (entrada incluída) de até 163 metros de altura e 
sete níveis diferentes, consideradas como uma das mais 
famosas da Alemanha. Este é um lugar que poderá se 
sentir plenamente na Floresta Negra, passando pela exu-
berante floresta que conduz até as mesmas. Continuação 
para a aldeia pitoresca de Titisee, banhada pelo lago do 
seu mesmo nome. Tempo livre para desfrutar desse lugar 
paradisíaco, rodeados de densas florestas e onde poderá 
aproveitar para comprar suas lembrancinhas da Floresta 
Negra. Retorno para Friburgo. Jantar e acomodação.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DOS VINHOS - ESTRASBURGO
Café da manhã. Saída para Colmar, que se desenvolveu 
durante o Medievo como ponto importante do negócio 
vinícola e que conserva um atrativo patrimônio. Tempo 
livre para desfrutar de seu centro histórico, com a Peque-
na Veneza (A Petite Venise), bairro de casitas tradicionais 
alsacianas que se localizam ao longo da orla do rio Launch 
e os distritos dos diferentes grêmios que habitaram a ci-
dade. Continuação para o povoado mais conhecido da 
“Rota dos Vinhos”, Ribeauville, com lugares encantadores 
como o Armazém de Trigo, o Antigo Mercado de Cereais, 
a Prefeitura, etc. Além de termos tempo livre, visitaremos 
uma adega onde realizaremos uma degustação de vinhos 
alsacianos. Continuação a Estrasburgo e visita panorâmi-
ca da cidade, com sua Catedral, o Bairro Antigo, o Palácio 
de Rohan, a “Petite France”, etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Frankfurt, onde à hora indica-
da se realizará o translado ao aeroporto para voar a sua 
cidade de destino. Se o seu voo está marcado para o dia 
de hoje, e importante lembrar de não reservar voos an-
tes das 14:00. No caso de você não conseguir voo após 
este horário, você deve reservar o seu voo para o dia se-
guinte em qualquer momento e deve solicitar noite extra 
em Frankfurt para este dia. Neste caso, o transfer será de 
Estrasburgo até o seu hotel em Frankfurt e realizaremos 
o transfer ao dia seguinte ao aeroporto de Frankfurt, no 
horário que lhe indicaremos. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8238 10 7 1.655 $

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

SÁBADO: MUNIQUE
Chegada em Munique. Chegada e traslado ao hotel. Res-
tante do dia livre. Jantar e acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Prefeitura, a Maximi-
lian Strasse, a Vila Olímpica, o edifício da BMW, Igreja de 
São Pedro, etc. Restante do dia livre ou excursão opcional 
Castelo de Neuschwanstein, conhecido como o Castelo do 
Rei Louco. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MUNIQUE - REGENSBURG - NUREMBERG
Café da manhã. Saída para Regensburg, Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Tempo livre para desfrutar 
dos seus calçadões arborizados, com um importante pa-
trimônio artístico. Continuação a Nuremberg. Visita pa-
norâmica: o Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e 
São Lourenço, a Hauptmarkt e a Igreja de Nossa Senhora, 
o Hospital do Espírito Santo, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NUREMBERG - ROTHENBURG - OB - DER TAUBER - 
WÜRZBURG - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Rothenburg - ob - der Tauber,. 
Tempo livre para conhecer seu centro histórico, suas por-
tas e torres, a prefeitura e estreitas passagens. Almoço. 
Continuação para Würzburg, com sua prefeitura, a Markt-
platz, a fortaleza de Marienberg, o Palácio Episcopal, etc. 
Continuação a Frankfurt e tempo livre para conhecer a ca-
pital financeira da Alemanha. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG
Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embarca-
remos em um agradável cruzeiro pelo Reno, passando 
pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO. Desembarque em St.Goar. 
Continuação a Heidelberg. Almoço e visita guiada do cen-
tro histórico e do Castelo Palatino que domina a cidade. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - ESTRADA 
PANORÂMICA DA FLORESTA NEGRA (SCHWARDLSWALDHOCHS-
TRASSE) - CASTELO DE HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Café da manhã. Saída pra Baden-Baden. Tempo livre nesta 
estação termal. À continuação, nos dirigimos ao coração da 
Floresta Negra, conhecendo a estrada panorâmica conheci-
da como Schwardlswaldhochstrasse, que une Freudenstad 
com Baden-Baden, deixando para trás um mundo de pai-
sagens inesquecíveis, com lugares tão interessantes como 
o lago da montanha Mummelsee, os picos do Schliffkopf, o 

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 Munique
· Panorâmica de Nuremberg
· Cruzeiro pelo Reno
· Panorâmica de Heidelberg com entradas
· Visita ao Castelo Hohenzollern
· Museu ao ar livre de Gutach
· Panorâmica de Friburgo
· Panorâmica de Estrasburgo
Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Regensburg 
· Rothenburg ob der Tauber 
· Wurzburg 
· Baden-Baden 
· Estrada panorâmica da Floresta Negra 
· Entrada às Cataratas de Triberg 
· Ribeauville 
· Titisee 
· Colmar

Bairro da Petite France · estrasBurgo

1

1
1

2

2

1
Estrasburgo Heidelberg

Frankfurt

Nurenberg

Munique

Friburgo

ALEMANHA

FRANÇA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Munique Leonardo Olympiapark Cidade 4* 
 Holiday Inn Múnich City East Cidade 4*
Núremberg Leonardo Nuerenberg Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal / Novotel Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Holiday Inn Airport Cidade 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4* 
 Leonardo Kirscheim Cidade 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Cidade 4* 
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
(*)  Em ocasiões excepcionais, o alojamento em Estrasburgo pode 

ser substituído por estância em Colmar, sem que por isso se 
veja afetado o conteúdo das visitas.

Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 08 JUN / 28 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8238 Munique - Frankfurt
Seleção 10 7 1.655 2.120
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8242 17 8 2.630 $

ST8239 8 5 1.245 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

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

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a capital financeira da Alemanha, sede do 
Banco Central da U.E., que durante dois séculos foi o lugar 
de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã e visita panorâmica da cidade, onde se 
destaca o Römer (hoje a Prefeitura), com edifícios dos 
séculos XV e XVI, a Fonte da Justiça, o Kaiser dom ou Ca-
tedral (onde eram coroados os imperadores do Sacro Im-
pério Romano), a Igreja de São Paulo, etc. À continuação, 
saída para a Rota Romântica que une o rio Main e os Alpes 
Bávaros, passando por povoados com muralhas, castelos, 
igrejas e prefeituras de sabor medieval, como Würzburg, 
com sua Prefeitura, a Markplatz (Praça do Mercado), a for-
taleza de Marienberg, etc. Tempo livre até o retorno para 
Frankfurt. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG
Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embarcare-
mos em um agradável cruzeiro pelo Reno, passando pelo 
Vale do Loreley, considerado Patrimônio Cultural da Hu-
manidade pela UNESCO. Desembarque em St.Goar. Con-
tinuação a Heidelberg, às margens do rio Neckar. Almoço 
e visita guiada do centro histórico e o Castelo Palatino 
que domina a cidade e que está considerado como um 
dos vestígios históricos mais famosos da Alemanha. No 
seu interior poderemos encontrar um dos símbolos de 
Heidelberg, o Barril Grande: tem 7 metros de largura, 8,5 
de comprimento e capacidade 222.000 litros. Restante do 
dia livre. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - ESTRADA 
PANORÂMICA DA FLORESTA NEGRA (SCHWARDLSWALDHOCHS-
TRASSE) - CASTELO DE HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Café da manhã. Hoje nos espera uma rota fascinante, diri-
gindo - nos em primeiro lugar a Baden-Baden. Tempo livre 
nesta estação termal,. Uma cidade onde se desenvolveu o 
estilo Belle Époque, já que no século XIX, a burguesia euro-
peia a usou como lugar de descanso, surgindo estabeleci-
mentos termais, e um cassino que foi considerado como um 
dos mais luxuosos do mundo. À continuação, nos dirigimos 
ao coração da Floresta Negra, conhecendo a impressionante 

estrada panorâmica conhecida como Schwardlswaldhochs-
trasse, que une Freudenstad com Baden-Baden, deixando 
para trás um maravilhoso mundo de paisagens inesquecí-
veis, com lugares tão interessantes como o lago da montan-
ha Mummelsee, os picos do Schliffkopf, o Alexandraschanze 
e o Kniebist. Continuação ao Castelo de Hohenzollern, onde 
realizaremos uma visita da sede da família nobre alemã de 
Hohenzollern. Continuação para nosso hotel em Friburgo. 
Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - TITISEE - FRIBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos da capital da Floresta Negra, 
onde conheceremos seu centro histórico, onde destaca 
sua maravilhosa catedral onde encontraremos elemen-
tos românicos e góticos. A Nova Prefeitura e a Praça da 
Catedral, com sua animada feira, a praça dos agostinhos, 
etc. Saída para Gutach, onde teremos a possibilidade de 
fazer uma visita guiada do museu ao ar livre de Vogst-
bauernhof, onde poderemos ficar mais próximos à vida 
em outros tempos desta região, conhecendo as antigas 
casas rurais espalhadas pela ladeira de uma montanha, 
em tamanho natural e completamente de madeira. Con-
heceremos seus costumes, seu meio de vida, as ferramen-
tas utilizadas até há pouco tempo e os cultivos típicos, etc. 
Continuação para Triberg, com tempo livre para conhecer 
a grande atração desta cidade, atravessando o rio Gutach: 
“As cascatas de Triberg” (entrada incluída) de até 163 me-
tros de altura e sete níveis diferentes, consideradas como 
uma das mais famosas da Alemanha. Este é um lugar que 
poderá se sentir plenamente na Floresta Negra, passan-
do pela exuberante floresta que conduz até as mesmas. 
Continuação para a aldeia pitoresca de Titisee, banhada 
pelo lago do seu mesmo nome. Tempo livre para desfru-

tar desse lugar paradisíaco, rodeados de densas florestas 
e onde poderá aproveitar para comprar suas lembranc-
inhas da Floresta Negra. Retorno para Friburgo. Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DOS VINHOS - ESTRASBURGO
Café da manhã. Saída para Colmar, terceira cidade mais 
importante da Região, que se desenvolveu durante o 
Medievo como ponto importante do negócio vinícola e 
que conserva um atrativo patrimônio. Tempo livre para 
desfrutar de seu maravilhoso centro histórico, construído 
em estilo gótico alemão, com a Pequena Veneza (A Petite 
Venise), bairro de casitas tradicionais alsacianas que se lo-
calizam ao longo da orla do rio Launch e os distritos dos 
diferentes grêmios que habitaram a cidade. Continuação 
para o povoado mais conhecido da “Rota dos Vinhos”, 
Ribeauville, com lugares encantadores como o Armazém 
de Trigo, o Antigo Mercado de Cereais, a Prefeitura, etc. 
Além de termos tempo livre, visitaremos uma adega onde 
realizaremos uma degustação de vinhos alsacianos. Conti-
nuação a Estrasburgo e visita panorâmica da cidade, com 
sua Catedral, o Bairro Antigo, o Palácio de Rohan, a “Petite 
France”, etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT 
Café da manhã. Saída para Frankfurt, onde à hora indica-
da se realizará o translado ao aeroporto para voar a sua 
cidade de destino. Se o seu voo está marcado para o dia 
de hoje, e importante lembrar de não reservar voos an-
tes das 14:00. No caso de você não conseguir voo após 
este horário, você deve reservar o seu voo para o dia se-
guinte em qualquer momento e deve solicitar noite extra 
em Frankfurt para este dia. Neste caso, o transfer será de 
Estrasburgo até o seu hotel em Frankfurt e realizaremos 

Canal do danubio e edifíCio urania · Viena

Castelo HoHenzollern na selva negra · alemanHa
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o transfer ao dia seguinte ao aeroporto de Frankfurt, no 
horário que lhe indicaremos. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8239

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Á hora indicada saída para Frankfurt. 
Tempo libre para seguir conhecendo esta cidade que du-
rante dois séculos foi o lugar de coroação dos imperado-
res do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico com o Castelo Imperial, os 
bairros de São Sebaldo e São Lourenço, a Hauptmarkt 
(praça do mercado principal), com a “Schöner brunner” 
(Bela Fonte) e a Frauenkirche (Igreja de Nossa Senho-
ra), o Hospital do Espírito Santo, etc. Possibilidade de 
fazer uma visita guiada. Continuação a Praga. Jantar e 
acomodação. 

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judio, Praça da 
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Resto do dia livre para continuar conhecendo outros 
lugares da cidade, sem esquecer de descansar em uma 
das típicas cervejarias ou assistir ao teatro negro ou ao de 
fantoches. Se você desejar, para ter uma ideia completa 
da cidade, poderá realizar uma visita opcional da Praga 
Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de São Vito e o 
Velho Palácio Real, lugar onde provocou a Guerra dos 30 
anos, depois da queda dos nobres, o Beco Dourado, etc. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Kalovy Vary, cidade - balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a água termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia 
e Moravia, duas das regiões históricas da República Tche-
ca e Eslováquia, país independente desde 1993 e cuja ca-
pital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação 
deste país pelo Império Otomano. Chegada a Budapeste. 
Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica do mais importante 
da capital da Hungria: Praça dos Heróis e seu maravilho-

so conjunto escultórico; o Parque Municipal; a Avenida 
Andrassy, considerada como a mais bela de Budapeste; 
repleta de Palácios e Palacetes; as Pontes das Correntes, 
Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas 
ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de 
Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas 
do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre para con-
tinuar descobrindo esta cidade, passeando por suas zo-
nas comerciais ou visitando algum de seus balneários de 
águas termais. Se você desejar, pela noite, poderá realizar 
um romântico passeio opcional pelo Danúbio e assistir ao 
Goulash Party (jantar típico harmonizado com um espetá-
culo folclórico de música húngara). Acomodação.

SÁBADO: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída através da Planura Panonica até 
Viena. Chegada e visita panorâmica: a Ringstrasse, ave-
nida com mais de 5 km, onde se encontram alguns dos 
edifícios mais representativos de Viena e que representa 
a máxima expressão do estilo historicista. Também pas-
saremos pelo coração da cidade, agrupado em torno da 
Catedral de São Estevão, onde pararemos para visita - la 
livremente, além de conhecer, entre outros lugares, os pá-
tios do Palacio Imperial de Hofburg e a rua Kartner Strase, 
com a Coluna da Peste, etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Dia livre para conhecer outras zonas da 
cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Igreja de 
São Carlos Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 
cafés clássicos como o Central, o Sacher ou o Landtman 
se desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e do Palacio de Schonbrunn, 
residência de verão da família imperial, onde residiram 
Maria Teresa, Francisco Jose e Sissi, que também serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro entre 
Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Restante da tar-
de livre. Se você desejar, poderá assistir, opcionalmente, a 
um maravilhoso concerto de Valsa, onde poderá escutar 
as valsas mais representativas da tradição musical euro-
peia, entre as quais não poderiam faltar, as valsas mais 
conhecidas. Acomodação.

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

TERÇA-FEIRA: VIENA 
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 ST8242

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

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis) 
· Refeições: Segundo itinerario

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerário)
· Panorâmica de Frankfurt · Cruzeiro pelo Reno 
· Panorâmica de Heidelberg com entradas 
· Visita ao Castelo Hohenzollern · Museu ao ar livre 
de Gutach · Panorâmica de Friburgo · Panorâmica de 
Estrasburgo · Panorâmica de Praga · Panorâmica de 
Budapeste · Panorâmica de Viena

Outros lugares comentados pelo nosso guia (Segundo 
itinerário)
· Baden-Baden · Estrada panorâmica da Floresta Negra · 
Entrada às Cataratas de Triberg · Ribeauville · Nuremberg 
· Colmar · Titisee

Centro históriCo · Colmar
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Estrasburgo Viena

Frankfurt

Praga

Heidelberg

Friburgo
Budapeste

FRANÇA
HUNGRÍA

ÁUSTRIA

R. TCHECA

ALEMANHA
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ITIN. ST8242

COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
ITIN. ST8239

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Frankfurt Leonardo Royal / Novotel Cidade 4* 
 Holiday Inn airport Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Residenz Cidade 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4* 
 Leonardo Kirscheim Cidade 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Cidade 4* 
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4* 
 International Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4* 
 Novotel Budapeste City Cidade 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4* 
 Rainers Cidade 4*
(*)  Em ocasiões excepcionais, o alojamento em Estrasburgo pode 

ser substituído por estância em Colmar, sem que por isso se 
veja afetado o conteúdo das visitas.

Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 10 JUN / 30 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8242 Frankfurt - Viena
Seleção 17 8 2.630 3.495
ST8239 Frankfurt - Frankfurt
Seleção 8 5 1.245 1.590
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8246 19 11 2.820 $

ST8248 16 11 2.260 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8246

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

QUINTA-FEIRA: VIENA
Chegada a Viena e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para começar a conhecer à antiga capital do Império Aus-
tro - Húngaro. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade onde con-
heceremos, entre outros lugares, a monumental Rings-
trasse, avenida com mais de 5 km de extensão, onde se 
encontram alguns dos edifícios mais representativos de 
Viena e que representa a máxima expressão do estilo 
historicista: o Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, os 
Museus de História da Arte e da História Natural, a Pre-
feitura, a Bolsa, etc. Também passaremos pelo coração 
da cidade, agrupado em torno da Catedral de São Es-
tevão, onde pararemos para visita - la livremente, além 
de conhecer, entre outros lugares, os pátios do Palácio 
Imperial de Hofburg e a rua Kartner Strase, com a Colu-
na da Peste, etc. Tarde livre ou, se desejar, visita opcio-
nal da Ópera, inaugurada em 1869, com D. Giovanni de 
Mozart e do Palácio de Schönbrunn, residência de verão 
da família imperial, onde residiram Maria Teresa, Fran-
cisco José e Sissi, que também serviu de cenário para o 
Tratado de Viena e o encontro entre Kennedy e Krushev, 
em plena guerra fria. Se você desejar, poderá assistir, 
opcionalmente, a um maravilhoso concerto de Valsa, 
onde poderá escutar as valsas mais representativas da 
tradição musical europeia, entre as quais não poderiam 
faltar, as valsas mais conhecidas. Acomodação.

SÁBADO: VIENA 
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale do 
Danúbio, onde visitaremos a Abadia de Melk, uma das 
joias do barroco centro - europeu. Em seguida, realizare-
mos um cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da tempora-
da de funcionamento) de onde desfrutaremos das paisa-
gens da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou 
em Krems. Retorno a Viena. Acomodação.

DOMINGO: VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã. Manhã livre para conhecer outras zonas 
da cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Torre Gi-
ratória do Danúbio, a Igreja de São Carlos Borromeu ou 
descansar em algum dos seus 50 cafés clássicos como o 
Central, o Sacher ou o Landtman, entre outros. Saída para 
Budapeste. Depois de percorrer a Planura Panonica, che-

gada à capital da Hungria. Tempo livre para um primeiro 
contato com a cidade. Jantar e acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8248

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

DOMINGO: BUDAPESTE
Chegada a Budapeste e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre para um primeiro contato com a capital da Hungria. 
Jantar e acomodação.

CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica do mais importante 
da capital da Hungria: Praça dos Heróis e seu maravilho-
so conjunto escultórico; o Parque Municipal; a Avenida 
Andrassy, considerada como a mais bela de Budapeste; 
repleta de Palacios e Palacetes; as Pontes das Correntes, 
Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitores-
cas ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja 
de Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas 
vistas do Parlamento e do Danúbio, etc. Almoço. Tarde 
livre ou, se desejar, poderá realizar uma visita opcional 
da “Budapeste Histórica”, admirando o interior do Parla-

mento, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e 
ainda, durante esta visita também conheceremos a Opera, 
no estilo neorrenascentista e financiada pelo imperador 
Francisco Jose, sendo considerada como uma das operas 
mais elegantes do mundo. Se você desejar, pela noite, po-
derá realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio 
e assistir ao Goulash Party, onde se degustara a famosa 
gastronomia húngara assim como seus famosos vinhos, 
enquanto desfruta de um animado espetáculo de música 
e danças típicas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo esta 
cidade, conhecendo o célebre mercado central, onde 
pode aproveitar para comprar produtos gastronômi-
cos húngaros ou degustando platos tradicionais em 
algum de seus restaurantes, passear por suas zonas 
comerciais, visitar algum de suas balnearios históricos 
de águas termales ou se relaxar saboreando algum 
dos excelentes vinhos que se produzem no Hungria, 
entre os que destaca o Tokaji, ao que Luis XIV definiu 
como “O vino dos reis e o rei dos vinhos”. Posibilidad 
de excursiones opcionais. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE - BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã. Saída para Bratislava, atual capital da Es-
lováquia e antiga capital da Hungria durante a ocupação 
do país pelo império otomano. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico onde, além de sua riqueza monumen-
tal, se destacam suas divertidas estátuas tradicionalistas. 
Continuação a Praga, atravessando Boemia e Moravia, 
duas das regiões históricas da República Tcheca. Tempo li-
vre para um primeiro contato com a cidade. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, Praça 
da Cidade Velha com a Prefeitura, onde se encontra o 
famoso relógio astronômico, as Igrejas de São Nicolau e 
Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wenceslau, 
etc. Almoço e tarde livre para descobrir outros aspectos 
da cidade, conhecendo algum de seus museus, visitando 
o interior das suas sinagogas, como por exemplo A Es-
panhola ou a Staronová, considerada como a mais antiga 
da Europa . Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá realizar 
uma visita opcional da Praga Santa: o Castelo de Praga 
com a Catedral de São Vito e o Velho Palácio Real, lugar 
onde provocou a Guerra dos 30 anos, depois da queda 
dos nobres, o Beco Dourado, etc. Resto do dia livre para 
continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem es-
quecer de descansar em uma das típicas cervejarias ou 
assistir ao teatro negro ou ao de fantoches. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-

Ponte das Correntes · BudaPeste

Relógio AstRonômico · PRAgA
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são opcional a Kalovy Vary, cidade - balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e lugar de descanso de 
grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
Se destacam as belíssimas colunatas construídas em tor-
no do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem realizar 
passeios e beber a agua termal estando protegidos das 
mudanças de clima. Acomodação.

DOMINGO: PRAGA - BRNO - CRACÓVIA
Café da manhã. Saída para Brno, capital da importante re-
gião vinícola da Moravia. Dominada pelo Castelo de Spil-
berk, possui um importante conjunto de monumentos his-
tóricos, que fizeram ser merecedora de ser declarada, no 
ano de 2001, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Tempo livre para conhecer os monumentos mais destaca-
dos da cidade, como a Praça da Morávia e da Liberdade, 
a antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São Paulo, 
a fonte do Parnaso, a coluna da Santíssima Trindade, etc. 
Continuação a Cracóvia. Restante do dia livre para um 
primeiro contato com esta linda cidade, coração da vida 
artística e intelectual da Polônia e que devido à sua im-
pressionante riqueza artística foi declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CRACÓVIA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Mercado, 
conservada praticamente intacta há 700 anos, com edifí-
cios como a igreja de Santa Maria, a torre da Prefeitura e, 
no centro, o famoso Mercado de Tecidos, o Bairro Judeu, 
a Universidade Jaguelônica (aonde estudou Copérnico), 
a Colina Wawel com o Castelo e a Catedral, etc. Se você 
desejar, poderá realizar uma excursão opcional para Wie-
liczka para visitar as minas de sal, classificadas como Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO. Tarde livre. Pela 
noite, excursão opcional onde conheceremos a Praça dos 
Heróis do Gueto, o exterior da fábrica do Óscar Schindler, 
Bairro do Podloze e o Bairro Judeu, onde desfrutaremos 
de um jantar e um concerto de música judia tradicional em 
um restaurante de Kazimierz. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: CRACÓVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Café da manhã. Saída para o antigo campo de concen-
tração de Auschwitz - Birkenau, testemunha da tragédia 
humana e lembrança de 4 milhões de pessoas, na lista da 
UNESCO desde o ano de 1979. Realizaremos uma visita 
guiada do seu interior e museu. Almoço e continuação 
para Wroclaw, a terceira cidade da Polônia e conhecida 
como “A Cidade das Cem Pontes”. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: WROCLAW - POZNAN
Café da manhã. Visita panorâmica onde passearemos 
pelo centro histórico, que em cujo centro se encontra a 
Universidade, um dos melhores exemplos do estilo barro-
co da Polônia; a Praça do Mercado do século XIII, rodeada 
por lindas casas renascentistas, góticas e barrocas e onde 
se encontra a Prefeitura no estilo gótico de grande beleza; 
a Ilha da Areia e da Catedral, etc. Tempo livre. Almoço e 

continuação para Poznan, berço da nação polaca, sendo 
no passado a capital do estado e a residência dos monar-
cas polacos. Tempo livre para conhecer o centro histórico 
com a praça do mercado e a torre da prefeitura, o monu-
mento de recordação da primavera 56; a magnífica igreja 
dos jesuítas; o exterior da Catedral de São João na ilha 
de Ostrów Tumski, onde nasceu o Estado da Polônia, etc. 
Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: POZNAN - TORUN - GDANSK
Café da manhã. Saída para Torun, considerada como uma 
das mais bonitas da Europa, que se salvou da destruição 
na Segunda Guerra Mundial. Tempo livre para conhecer 
seu maravilhoso centro histórico, classificado como Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO com seus monumen-
tos e edifícios que permaneceram intactos há mais de 700 
anos, entre os que se destacam a Prefeitura, a Corte Artus, 
a casa natal e o monumento de Nicolau Copérnico, a Torre 
Inclinada, etc. Almoço. Continuação a Gdansk, na costa 
báltica, considerada como uma das cidades mais bonitas 
da Polônia, é importantíssima para o desenvolvimento da 
história contemporânea, já que foi o ponto de arranque da 
Segunda Guerra Mundial. Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica: as antigas fortifi-
cações, a Porta Alta, a Torre da Cadeia e a Casa das Tor-
turas, a Porta Dourada que dá entrada à rua Dluga, cheia 
de bonitas casas patrícias, que em suas fachadas desco-
brimos diferentes estilos artísticos como o maneirismo, 
barroco e rococó, entre outros, a Prefeitura que mistura 
o gótico com o renascimento e que se encontra coroado 
por sua torre de 82 metros de altura que domina a cidade, 
o Mercado Longo e a esplêndida Corte Artus, a fonte de 
Netuno, Torre da Basílica de Santa Maria e os Estaleiros 
de Gdansk, o lugar onde nasceu o movimento Solidarie-
dade, liderado por Lech Walesa, percursora da queda do 
comunismo no Leste Europeu. Tarde livre para continuar 
explorando esta pitoresca cidade, que depois da sua res-
tauração após a Segunda Guerra Mundial, nos mostra seus 
edifícios radiantes, convidando - nos a perambular pelas 
ruas repletas de atraentes cafés e numerosas lojas, como 
o âmbar tem um lugar destacado como recordação de um 
passado esplêndido. Acomodação. 

SÁBADO: GDANSK - VARSÓVIA
Café da manhã. Saída para Varsóvia. Chegada na capital 
da Polônia. Almoço e visita panorâmica da cidade velha: 
a Rota Real, os Monumentos do Gueto e a Insurreição; o 
Túmulo do Soldado Desconhecido, o Monumento para 
Chopin e Palacete do Belvedere, etc. Restante do dia livre 
para continuar conhecendo esta cidade, passeando por 
suas ruas comerciais ou conhecendo algum dos seus nu-
merosos parques. Acomodação.

DOMINGO: VARSÓVIA
Café da manhã. Dependendo do horário do voo, possível 
tempo livre até 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: 11

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário) 
· Panorâmica de Viena 
· Panorâmica de Budapeste 
· Panorâmica de Praga 
· Panorâmica de Cracovia 
· Visita de Auswitch 
· Panorâmica de Wroclaw 
· Panorâmica de Gdansk 
· Panorâmica de Varsóvia

Outros lugares comentados por nosso guia. (Segundo 
itinerário) 
· Poznan · Bratislava · Torun · Brno

A PrefeiturA AntigA · WroclAW

ST8246  ST8248

LESTE EUROPEU E POLÔNIA COMPLETA BUDAPESTE, PRAGA E POLÔNIA COMPLETA
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HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Viena Roomz Cidade 4* 
 Rainers Cidade 4* 
 Austria Trend Ananas Centro 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4* 
 Ibis Style Budapeste Centrum Centro 3*S
Praga International Cidade 4* 
 Clarion Congress Cidade 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Cidade 4* 
 Hampton by Hilton Krakow Cidade 3*S
Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum Cidade 3* 
 Novotel Wroclaw City Cidade 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Novotel Poznan Malta Cidade 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4* 
 Novotel Gdansk Marina Cidade 3*S
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum Centro 4* 
 Radisson Blu Sobieski Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 16 MAI / 05 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8246 Viena - Varsóvia
Seleção 19 11 2.820 3.800

TEMPORADA 19 MAI / 08 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8248 Budapeste - Varsóvia
Seleção 16 11 2.260 3.065
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8252 15 13 2.375 $

ST8247 9 8 1.335 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERARIOS

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

DOMINGO: CRACÓVIA
Chegada em Cracovia e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre para um primeiro contato com esta cidade que se 
considera o coração da vida artística e intelectual da Polô-
nia. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CRACÓVIA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Mercado, 
conservada quase que intacta há 700 anos, com a Igreja 
de Santa Maria, a Torre da Prefeitura e, no centro, o famo-
so Mercado dos Panos. O Bairro Judaico, a Universidade 
Jagelônica, a Colina Wawel, com o Castelo e a Catedral, 
etc. Caso desejar, poderá realizar uma excursão opcional à 
Wieliczka para visitar as minas de sal Gema, classificadas 
como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Tarde 
livre. Pela noite poderemos realizar uma excursão opcio-
nal onde conheceremos a Praça dos Heróis do Gueto, o 
exterior da fábrica do Oscar Schindler, Bairro de Podloze 
e o Bairro Judaico onde desfrutaremos de um jantar e um 
show de Música Judaica Tradicional em um restaurante de 
Kazimierz. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: CRACÓVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Café da manhã. Saída para o antigo campo de concen-
tração de Auschwitz - Birkenau, testemunho da tragédia 
humana e recordos de 4 milhões de pessoas, na lista da 
UNESCO desde o ano de 1979. Realizaremos uma com-
pleta visita guiada de seu interior e museu. Almoço e 
continuação a Wroclaw, a terceira cidade de Polônia e 
conhecida como “A cidade das cem pontes”. Jantar e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: WROCLAW - POZNAN
Café da manhã. Visita panorâmica: a Universidade, um dos 
melhores exemplos do estilo barroco da Polônia; a Praça 
do Mercado do século XIII, rodeada por casas renascentis-
tas, góticas e barrocas, onde se encontra a Prefeitura no 
estilo gótico de grande beleza; a Ilha da Areia e da Cate-
dral, etc. Tempo livre. Almoço e continuação para Poznan, 
berço da nação polaca, sendo no passado a capital do 
Estado e a residência dos monarcas polacos. Tempo livre 
para conhecer o centro histórico com a Praça do Mercado 
e a Torre da Prefeitura, o monumento em lembrança da 
Primavera de 56; a magnifica igreja dos jesuítas, o exterior 
da catedral de São Joao na Ilha de Ostrów Tumski, onde 
nasceu o Estado da Polônia, etc. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: POZNAN - TORUN - GDANSK
Café da manhã. Saída para Torun, considerada como uma 
das mais bonitas da Europa, que se salvou da destruição 
na Segunda Guerra Mundial. Tempo livre para conhecer 
seu maravilhoso centro antigo, classificado como Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO com seus monu-
mentos e edifícios que permaneceram intactos há 700 
anos, entre os que se destacam a Prefeitura, a Corte de 
Artus, a casa natal e o monumento de Nicolás Copérnico, 
a Torre Inclinada, etc. Almoço. Continuação para Gdansk, 
na costa báltica, considerada como uma das cidades 
mais bonitas da Polônia e é importantíssima para o des-
envolvimento da histórica contemporânea, já que foi o 
ponto de arranque da Segunda Guerra Mundial. Jantar 
e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, onde conhe-
ceremos seus pontos mais interessantes, como as antigas 
fortificações, a Porta Alta, a Torre da Prisão e a Casa das 
Torturas, a Porta Dourada que dá entrada à rua Dluga, 
cheia de bonitas casas do patriciado da cidade, em cujas 
fachadas descobrimos diferentes estilos artísticos, como 

maneirismo, barroco e rococó entre outros, a Prefeitura, 
onde se estremecia o gótico com o renascimento, e que 
se encontra coroado por sua torre de 82 metros de altu-
ra que domina a cidade, o Mercado longo e a esplêndida 
Corte de Artus, a fonte de Netuno, Torre da Basílica de 
Santa Maria e os Estaleiros de Gdansk, o lugar onde nas-
ceu o movimento de solidariedade liderado por Lech Wa-
lesa percursor da queda do comunismo na Europa Orien-
tal. Tarde livre para continuar conhecendo esta pitoresca 
cidade, que após sua restauração após a Segunda Guerra 
Mundial nos mostra seus magníficos edifícios, convidando 
- nos a deixar - nos levar por suas ruas repletas de atraen-
tes cafés e numerosas lojas, onde o âmbar tem um lugar 
destacado como lembrança de um passado esplêndido. 
Acomodação.

SÁBADO: GDANSK - VARSÓVIA
Café da manhã. Saída para Varsóvia. Chegada à capital 
da Polônia. Almoço e visita panorâmica da Cidade Velha: 
a Rota Real, os Monumentos do Gueto e a Insurreição; o 
Túmulo do Soldado Desconhecido, o Monumento a Cho-
pin e o Palacete do Belvedere, etc. Resto do dia livre para 
continuar conhecendo esta cidade, passeando por suas 

Castelo de Riga · letônia

Praça de raekoja e Prefeitura · tallin

ST8252  ST8247

POLÔNIA COMPLETA E O BÁLTICO POLÔNIA COMPLETA
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ruas ou conhecendo algum dos seus numerosos parques. 
Acomodação. 

DOMINGO: VARSÓVIA 
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 ST8247

DOMINGO: VARSÓVIA - VILNIUS
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional de Wigry, 
refúgio natural do castor com o lago com o mesmo nome. 
Se encontra em uma pequena península o antigo Mosteiro 
Camldulense de Wigry, construído entre os séculos XVII e 
XVIII. Tempo livre e continuação para Vilnius, capital da Li-
tuânia. Seu centro histórico foi considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1994. Chegada e traslado 
ao hotel. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VILNIUS
Café da manhã e visita panorâmica: a Torre de Guedimino, 
a Catedral, as Igrejas de São Pedro e São Paulo, a Universi-

dade, etc. Almoço. Pela tarde, uma interessante excursão 
opcional para Trakai, antiga capital do Grande Ducado de 
Lituânia, conhecida como “A Cidade Sob a Água”, rodea-
da totalmente pelo lago Galve e fundada no século XIV, 
pelo Duque Kestutis. É um castelo gótico de tijolinhos 
vermelhos do século XV, na sua origem construído para 
proteger a cidade dos ataques dos cruzados, mesmo que 
mais tarde serviu de residência dos Duques Lituanos. Visi-
ta da fortaleza e retorno a Vilnius. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VILNIUS - COLINA DAS CRUZES - RUNDALE - RIGA
Café da manhã e saída para a famosa Colina das Cruzes, 
importante lugar de culto católico do país, com cruzes 
levantadas desde o século XIV. Cruzaremos a fronteira 
com Letônia para chegar ao Palácio de Rundale, um dos 
mais destacados edifícios do Barroco e Rococó letão, 
construído entre 1736 e 1740, como residência de verão 
do Ernst Johann Biron, Duque de Courland, sobre planos 
e desenho do arquiteto Francesco Bartolomeu Rastrelli, 
desenhista, ao mesmo tempo, do Palácio de Inverno de 
St. Petersburgo, já que era o arquiteto favorito da Catarina 
a Grande. Almoço e visita do interior do palácio. Conti-
nuação a Riga. Chegada e acomodação.

QUARTA-FEIRA: RIGA 
Café da manhã e visita da cidade fundada pelo bispo ale-
mão Albert, em 1201, onde o Art Nouveau e o Ecletismo 
são estilos dominantes junto a alguns edifícios em madei-
ra do século XIX. Faremos um passeio a pé pelo centro 
histórico com o Castelo de Riga, a Catedral, a Igreja de 
São Pedro, a Casa dos Cabeças Pretas, de 1334 (no sé-
culo XV foi alugada a uma organização de comerciantes 
solteiros estrangeiros); a Porta Sueca, Monumento da Li-
berdade, etc. Almoço e tarde livre para continuar conhe-
cendo esta cidade. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: RIGA - TALLIN
Café da manhã e saída para Tallin. Visita da “A Pequena 
Praga”. Entre seus 1300 edifícios históricos, destacam 
- se a Prefeitura, a Igreja de São Olaf de 1267, o Castelo 
de Toompea de 1229, sede do Parlamento Estônio; a Far-
mácia Municipal, uma das mais antigas da Europa e que 
funciona desde 1422; o Palácio de Kadriorg com o Museu 
Estatal de Arte; a Catedral de ritual ortodoxo de Domsky; 
o Mosteiro de São Miguel, etc. Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: TALLIN
Café da manhã. Manhã livre ou se desejar, poderá apro-
veitar para realizar uma excursão para conhecer o Museu 
de Arte popular de Rocca ao Mare, onde encontra-se uma 
riquíssima coleção de casas, granjas e costumes típicos, 
chegadas de todas as partes do país. Acomodação. 

SÁBADO: TALLIN 
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 ST8252

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

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis) 
· Refeições Según itinerario

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Cracovia · Panorâmica de Wroclaw 
· Panorâmica de Gdansk · Panorâmica de Varsóvia 
· Panorâmica de Vilnius · Panorâmica de Riga 
· Panorâmica de Tallin · Visita de Auswitch 
· Palácio Rundale com entradas

Outros lugares interessantes comentados por nosso guia 
· Poznan · Torun · Parque Nacional de Wigry 
· Colina das Cruzes

Grua medieval desde o moldava · Gdansk

ST8252  ST8247

POLÔNIA COMPLETA E O BÁLTICO POLÔNIA COMPLETA
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 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8252 · ST8247: 9 e 30 Jun; 14 Jul; 4 Ago; 1 e 15 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Cracovia Novotel Krakow City West Cidade 4* 
 Hampton by Hilton Krakow Cidade 3*S
Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum Cidade 3* 
 Novotel Wroclaw City Cidade 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Novotel Poznan Malta Cidade 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4* 
 Novotel Gdansk Marina Cidade 3*S
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum Centro 4* 
 Radisson Blu Sobieski Cidade 4*
Vilnius Comfort Vilnius LT Cidade 3*S 
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4* 
 Rixwell Elefant Cidade 4* 
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S 
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4* 
 Park Inn Meriton Conference&Spa Cidade 4* 
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 26 MAI / 15 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8252 Cracovia - Tallin
Seleção 15 13 2.375 3.125
ST8247 Cracovia - Varsóvia
Seleção 9 8 1.335 1.735
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ST8249

PRAGA E POLÔNIA COMPLETA

concerto de música judia tradicional em um restaurante 
de Kazimierz. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: CRACÓVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Café da manhã. Saída para o antigo campo de concen-
tração de Auschwitz - Birkenau, testemunha da tragédia 
humana e lembrança de 4 milhões de pessoas, na lista da 
UNESCO desde o ano de 1979. Realizaremos uma visita 
guiada do seu interior e museu. Almoço e continuação 
para Wroclaw, a terceira cidade da Polônia e conhecida 
como “A Cidade das Cem Pontes”. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: WROCLAW - POZNAN
Café da manhã. Visita panorâmica: o centro histórico, 
a Universidade, a Praça do Mercado, a Prefeitura, a Ilha 
da Areia e da Catedral, etc. Tempo livre. Almoço e con-
tinuação para Poznan, berço da nação polaca, sendo no 
passado a capital do estado e a residência dos monarcas 
polacos. Tempo livre para conhecer o centro histórico com 
a praça do mercado e a torre da prefeitura, o exterior da 
Catedral de São João na ilha de Ostrów Tumski, onde nas-
ceu o Estado da Polônia, etc. Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: POZNAN - TORUN - GDANSK
Café da manhã. Saída para Torun, considerada como uma 
das mais bonitas da Europa, que se salvou da destruição 
na Segunda Guerra Mundial. Tempo livre para conhecer 
seu maravilhoso centro histórico, classificado como Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO com seus monu-
mentos e edifícios, entre os que se destacam a Prefeitura, 
a Corte Artus, a casa natal e o monumento de Nicolau 
Copérnico, a Torre Inclinada, etc. Almoço. Continuação a 
Gdansk, na costa báltica, considerada como uma das cida-
des mais bonitas da Polônia, é que foi o ponto de arranque 
da Segunda Guerra Mundial. Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica: as antigas fortifi-
cações, a Porta Alta, a Torre da Cadeia e a Casa das Tortu-
ras, a Porta Dourada que dá entrada à rua Dluga, a Prefei-
tura, o Mercado Longo e a esplêndida Corte Artus, a fonte 
de Netuno, Torre da Basílica de Santa Maria e os Estaleiros 
de Gdansk. Tarde livre para continuar explorando esta ci-
dade. Acomodação. 

SÁBADO: GDANSK - VARSÓVIA
Café da manhã. Saída para Varsóvia. Chegada na capital 
da Polônia. Almoço e visita panorâmica da cidade velha: 
a Rota Real, os Monumentos do Gueto e a Insurreição; o 
Túmulo do Soldado Desconhecido, o Monumento para 
Chopin e Palacete do Belvedere, etc. Restante do dia livre 
para continuar conhecendo esta cidade, passeando por 
suas ruas comerciais ou conhecendo algum dos seus nu-
merosos parques. Acomodação.

DOMINGO: VARSÓVIA
Café da manhã. Dependendo do horário do voo, possível 
tempo livre até o traslado ao aeroporto para sair em avião 
ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8249 13 9 1.820 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - PRAGA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUARTA-FEIRA: PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Resto do dia livre na 
capital da República Tcheca. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, Praça 
da Cidade Velha com a Prefeitura, com relógio astronômi-
co, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Pon-
te Carlos, a Praça Wenceslau, etc. Almoço e tarde livre 
para descobrir outros aspectos da cidade. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA 
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, visita opcional da 
Praga Santa: o Castelo de Praga com a Catedral de São 
Vito e o Velho Palácio Real, lugar onde provocou a Guerra 
dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco Doura-
do, etc. Resto do dia livre. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excur-
são opcional a Kalovy Vary, cidade - balneário que ganhou 
uma grande importância durante o século XIX onde se 
converteu em ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais. Acomodação.

DOMINGO: PRAGA - BRNO - CRACÓVIA
Café da manhã. Saída para Brno, dominada pelo Castelo 
de Spilberk, possui um importante conjunto de monu-
mentos históricos, que fizeram ser merecedora de ser de-
clarada, no ano de 2001, Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Tempo livre para conhecer a Praça da Morávia e 
da Liberdade, a antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro 
e São Paulo, a fonte do Parnaso, a coluna da Santíssima 
Trindade, etc. Continuação a Cracóvia. Restante do dia 
livre nesta cidade, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CRACÓVIA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Mercado, 
a igreja de Santa Maria, a torre da Prefeitura, o famoso 
Mercado de Tecidos, o Bairro Judeu, a Universidade Ja-
guelônica (aonde estudou Copérnico), a Colina Wawel 
com o Castelo e a Catedral, etc. Se você desejar, poderá 
realizar uma excursão opcional para Wieliczka para visitar 
as minas de sal, classificadas como Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO. Tarde livre. Pela noite, excursão op-
cional onde conheceremos a Praça dos Heróis do Gueto, o 
exterior da fábrica do Óscar Schindler, Bairro do Podloze 
e o Bairro Judeu, onde desfrutaremos de um jantar e um 

Porta da Cidade Velha · CraCoVia
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 9

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Praga 
· Panorâmica de Cracovia 
· Visita de Auswitch 
· Panorâmica de Wroclaw 
· Panorâmica de Gdansk 
· Panorâmica de Varsóvia

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Brno 
· Poznan 
· Torun

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Praga International Cidade 4* 
 Clarion Congress Cidade 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Cidade 4* 
 Hampton by Hilton Krakow Cidade 3*S
Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum Cidade 3* 
 Novotel Wroclaw City Cidade 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Novotel Poznan Malta Cidade 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4* 
 Novotel Gdansk Marina Cidade 3*S
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum Centro 4* 
 Radisson Blu Sobieski Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 22 MAI / 11 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8249 Praga - Varsóvia
Seleção 13 9 1.820 2.455
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ST8244

SUÍÇA ALPINA I

* De acordo com a situação do hotel na zona do Bear-
nesado, a ordem da realização das excursões pode ser 
alterada.

QUINTA-FEIRA: BERNA * - GRUYÈRES - TÄSCH - ZERMATT
Café da manhã. Saída para Gruyeres, cidade medieval que 
dá nome aos mais famosos queijos suíços. Tempo livre 
nesta cidade fortificada, ao pé de Moleson. Continuação 
a Täsch, ao pé do mais fascinante panorama alpino. Em 
seguida iremos para Zermatt, bela cidade alpina, onde su-
biremos em trem de cremalheira ou ônibus, e que é consi-
derado o Santuário dos Alpes, sendo cercado por mais de 
12 picos que excedem 4000 m. Tempo livre para desfrutar 
lugares tão emblemáticos como o Matterhorn ou o inco-
mum Gornergrat, imerso em um cenário insuperável de 
espectaculares glaciais e montanhas. Jantar e alojamento.

SEXTA-FEIRA: TÄSCH - GENEBRA
Café da manhã. Saída para: Genebra. Chegada. Almoço 
e visita panorâmica desta cidade cosmopolita: o Pont du 
Mont Blanc, a Place de Bourg de Four e o Monumento da 
Reforma, anexados a uma muralha, nos quais são repre-
sentados os personagens principais desse movimento po-
lítico-religioso (Calvin, Knox, Cromwell); a sede da ONU, 
etc. Jantar e alojamento.

SÁBADO: GENEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional para Chamonix, ao pé do Monte Blanc, 
o pico mais alto da Europa Ocidental e o terceiro maior 
da Europa Este povoado se desenvolveu sob a influência 
do turismo e seu crescimento foi testemunha de diversos 
períodos e correntes arquitetônicas. Esta qualidade única 
dá à Chamonix um patrimônio rico e diversificado, entre 
a tradição e a modernidade. Além disso, nessa excursão, 
você terá a possibilidade de subir às Agulhas do Midi e, 
dos seus 3842 m, admirar o panorama de montanhas 
nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses e 
Goûter). Acomodação. 

DOMINGO: GENEBRA
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

ST8244 9 7 2.020 $

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

DOMINGO: ZURIQUE
Chegada em Zurique e transfere ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a cidade. Jantar e alojamento.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE (RINOS E SELVA PRETA)
Café da manhã e saída para a Floresta Negra Alemã, lo-
cal de florestas exuberantes, vales férteis, belas aldeias e 
maravilhosos lagos, chegaremos a Titisee, com o seu lindo 
lago, que junto com as áreas arborizadas que o cercam 
hoje é considerada a estação turística mais importante da 
região. Continuamos pela Floresta Negra até chegar às 
Cataratas do Reno. Almoço e tempo livre para contemplar 
suas maravilhosas quedas-d´agua. Regresso para Zurique 
e visita panorâmicada cidade: o rio Limmat, a Banhofs-
trasse, suas antigas casas gremiais, a prefeitura, o lago, 
etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ZURICH - LUCERNE - BERNA *
Café da manhã. Saída para Lucerna. Visita panorâmica 
desta bela cidade medieval nas margens do Lago Qua-
tro Cantões, caracterizada por suas pontes de madeira, 
onde se destaca a Capela de 1333, que está muito bem 
preservada, coberta e embelezada com pinturas de ce-
nas da história da Suíça, algumas de três séculos atrás; a 
muralha, etc. Se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal inesquecível, uma das mais interessantes da Europa 
Central, que irá combinar uma viagem de barco no Lago 
Quatro Cantões, a subida ao Monte Rigi em trem e uma 
espectacular descida por teleférico, que Isso impactará 
com a beleza das paisagens suíças, incluindo na excursão 
um almoço no qual poderemos saborear, entre outros pra-
tos, uma das especialidades mais famosas da gastronomia 
suíça: o famoso fondue de queijo. Continuamos para Ber-
na *. O resto do dia livre. Jantar e alojamento.

QUARTA-FEIRA: BERNA * - INTERLAKEN - CATARATAS - 
TRUMELBACH - BERNA *
Café da manhã. Saída do Vale Lauterbrunnen para con-
hecer as impressionantes cataratas interiores de Trumme-
lbach, onde a água flui das glaciais de Jungfrau, Eiger e 
Monch. Com dez quedas d´agua, onde a grande maioria 
são subterrâneos. Continuamos para Interlaken, localiza-
do entre os lagos Thun e Birenz e considerado hoje como 
um dos destinos turísticos mais visitados da Suíça. Tempo 
livre. Continuamos para Berna, onde iremos para o jardim 
de rosas (Rosengarten), desde onde poderemos apreciar 
uma esplêndida vista panorâmica da cidade velha. A con-
tinuação tempo livre para conhecer o seu centro histórico, 
com suas arcadas, o antigo Carillon, as fontes históricas, 
etc. Jantar e alojamento.

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
· Vistas panorâmicas de Zurique 
· Vistas panorâmicas de Lucerna 
· Vistas panorâmicas de Genebra 
· Cataratas Trumelbach com entradas

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Floresta Negra 
· Titisee 
· Interlaken 
· Berna 
· Gruyeres 
· Zermatt

Rio Reuss desde o Ponte da CaPela · luCeRna

L'AiguiLLe du Midi · ChAMonix

2

1

2

2
Genebra

Zurique

Zermatt

Berna SUIÇA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Zurique The Züri Centro 4* 
 Novotel West Centro 4* 
 Park inn Airport 4*
Berna (*) Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Genebra Novotel Geneve Centro 4* 
 Crowne Plaza Cidade 4*
(*)  Em ocasiões excepcionais, o alojamento em Berna pode ser 

substituído por estância em Grindelwald ou Konolfingen, sem 
que por isso se veja afetado o conteúdo das visitas.

Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 

PREÇOS EM USD POR PESSOA

9, 16 E 30 JUN - 7 E 14 JUL 
4, 11 E 18 AGO - 1 E 8 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8244 Zurique - Genebra
Seleção 9 7 2.020 2.420


